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VORWORT 

Am Beginn meiner Beschäftigung mit den Briefen des Anonymen Professors 
stand, was mein Lehrer Paul Lemerle in seinem bedeutsamen Werk „Le pre-
mier humanisme byzantin" (S. 246 — 247) so eindringlich wie dicht ausgespro-
chen hat: „. . . encore attendons-nous l'edition definitive, la traduction, un com-
mentaire complet, de ces textes fort difficiles, dont les conventions du genre 
epistolaire ä Byzance font autant d'enigmes". Diese Worte waren für mich 
eine indirekte Ermutigung, 1981 mit der Untersuchung dieses Briefcorpus zu 
beginnen, wenn auch Lemerles Wunsch nach einer Ubersetzung und einem 
Kommentar nicht mehr erfüllt werden konnte. Das Briefcorpus, dessen Autor 
immer noch eifersüchtig an seiner Anonymität festhält, gehört im übrigen der 
Epoche der Makedonischen Dynastie an, einer Zeit, die mich vom Beginn 
meiner wissenschaftlichen Laufbahn an in besonderem Maße faszinierte. Ich 
war seit jeher überzeugt, daß eine gründliche Untersuchung der Texte, die uns 
diese attraktive Epoche hinterlassen hat, zu ihrem besseren Verständnis und 
zur Vermeidung von vielfältigen Fehlinterpretationen beitragen würde, die im-
mer auf mangelhaften oder unsicheren Quellenbelegen beruhen. 

Bei der Abfassung dieser Zeilen kommt mir in den Sinn, wieviel ich den 
Studenten der Universität Kreta verdanke, mit denen ich manche Jahre die 
Fragen und Problemstellungen teilen durfte, die sich aus der Arbeit am An-
onymus und an anderen Texten des 9. und 10. Jahrhunderts ergaben. Ihr 
Enthusiasmus, ihre gedankliche Reife und ihre Phantasie bestärkten mich 
oftmals beim Umschiffen von Klippen und eröffneten mir eine differenzierte 
Sichtweise dieser Werke. 

Die Edition der Briefe des Anonymus hätte freilich nicht ohne den wert-
vollen Beistand Vieler zu einem guten Ende kommen können. Zunächst 
danke ich den Herausgebern der Series Berolinensis des CFHB, insbesondere 
Professor Athanasios Kambylis: er war für mich die hauptsächliche Quelle 
der Ermutigung, schlug mir schon sehr frühzeitig vor, meine Edition in diese 
Reihe aufzunehmen, stellte mir seine große Erfahrung im kritischen Umgang 
mit griechischen Texten und in Editions fragen bereitwillig zur Verfügung und 
sorgte dafür, daß die Voraussetzungen für meinen Aufenthalt in Hamburg 
geschaffen wurden, um dort die Probleme der Ausgabe gemeinsam zu dis-
kutieren. Insbesondere aber las er den Text sowohl im Manuskript, als auch 
in den Fahnen und sorgte für viele Verbesserungen, die zum Teil im kriti-
schen Apparat der Edition vermerkt sind. Unsere Diskussionen hatten die 
Gestalt eines kontinuierlichen Seminars über Textkritik, aus dem der Unter-
zeichnete nur großen Nutzen ziehen konnte. Desgleichen schulde ich Profes-
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VIII Vorwort 

sor Johannes Köder Dank. Als alter Freund und ausgezeichneter Kollege ließ 
er sich nicht nehmen, das Entstehen der Ausgabe in allen Stadien der Arbeit, 
von den ersten Schritten bis zu den Korrekturfahnen, aus nächster Nähe 
zu verfolgen. Er überarbeitete die deutschen Texte der Einleitung und der 
Briefzusammenfassungen, ermöglichte mir die Beschaffung schwer zugängli-
cher Publikationen und stand mir auch sonst bei, wann immer dies notwendig 
war. Ein besonderes Bedürfnis ist es mir auch, zwei sehr lieben Kollegen 
zu danken: Ioannis Polemis (Universität Thessalonike) und Ioannis Vassis 
(Universität Kreta). Der erste half mir ganz wesentlich, sowohl bei der kon-
tinuierlichen Kontrolle der Testimonia wie auch bei den Korrekturfahnen, 
während der zweite nicht nur die Fahnen midas, sondern in der ihm eigenen 
wissenschaftlichen Strenge die Brieftexte sorgfältig studierte und mir viele 
nützliche Hinweise gab. Als wertvoll betrachte ich auch die Hilfe, die mir bei 
der Fertigstellung der Edition meine Kollegen an der Universität Kreta Ma-
rina Loukaki und Georgios Vasilaros leisteten. 

Mein Dank gilt der British Academy, deren Stipendium mir 1985 die Un-
tersuchung der Handschrift des Anonymus in situ ermöglichte, sowie des 
British Council, das mir 1989 ebenfalls ein Stipendium gewährte. Desgleichen 
schulde ich Dank dem Graduiertenkolleg „Griechische und byzantinische 
Textüberlieferung, Wissenschaftsgeschichte, Humanismusforschung und Neu-
latein" der Universität Hamburg und seinem Leiter Professor Dieter Harl-
finger für die Gewährung eines Stipendiums im Wintersemester 1991. Der 
British Library danke ich aufrichtig sowohl für den Mikrofilm des Codex 
Add. 36749, der die Briefe des Anonymus enthält, als auch für die Reproduk-
tionserlaubnis zweier Photographien besagter Handschrift. Meine besondere 
Dankbarkeit möchte ich gegenüber der Stiftung Ioannis Ph. Kostopoulos 
zum Ausdruck bringen, die mich in der Vergangenheit zweimal unterstützt 
und damit meine Forschungen erleichtert hat, sowie dem Program in Helle-
nic Studies der Princeton University. Schließlich möchte ich der Bibliothek 
der American School of Classical Studies in Athen gedenken, deren Personal 
mir stets bei meinen zahlreichen und langwierigen Recherchen behilflich war. 

Tief in der Schuld stehe ich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
die die Druckkosten für die Edition der Briefe des Anonymus übernahm, 
und bei dem Verlag Walter de Gruyter, der die Edition in der Series Beroli-
nensis des CFHB in der wohlbekannten hohen Qualität, die ihn auszeichnet, 
betreute. Aufrichtiger Dank gebührt insbesondere Frau Gudrun Jurrat für 
angenehme Zusammenarbeit und Geduld bei der Durchführung des schwie-
rigen Satzes sowie bei der Drucklegung des Buches. 

Im Verlaufe der etwa zwanzig Jahre, die seit dem Beginn meiner Arbeit 
am Anonymen Professor bis heute verstrichen sind, waren meine beiden 
Söhne, Philippos und Theodoras, zu jeder Zeit präsent. Despina aber gab 
mir stets die Hilfe, die nur sie mir geben konnte. 

Athen, im August 2000 A. Markopoulos 
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EINLEITUNG 

1. Zum Autor und seinem Werk 

1.1. Zum Autor 

1.1.1. Biographisches 

Die 122 Briefe des Anonymus, die nur in einem Codex, dem British Library 
Add. 36749, ff. 135v—232 überliefert sind, stellen die einzige Informations-
quelle dar, über die wir bezüglich seiner Persönlichkeit verfügen1. Ihre Infor-
mationen sind allerdings sehr begrenzt und überdies weit davon entfernt, als 
gesichert zu gelten. Grundsätzlich begegnen in der gesamten Briefsammlung 
keine Personennamen außer denen der Adressaten; charakteristischerweise 
werden sowohl der Kaiser als auch der ύπαρχος von Konstantinopel ledig-
lich einmal und dann ohne Namensnennung, nur als hohe Würdenträger 
erwähnt, da sie — wie es scheint — die Möglichkeit hatten, zum Zweck der 
Bereinigung der zwischen den Lehrern aufgetretenen Streitigkeiten einzugrei-
fen2. Dasselbe gilt für den Patriarchen von Konstantinopel, der fünfmal als 
Adressat von Briefen aufscheint3. Doch gibt es einen indirekten chronologi-
schen Hinweis in ep. 26, der folgendermaßen lautet: „... Trepi πολλοί) yap 
εστί καϊ τοϋτο ήμΐν, ώ σοφώτατε, οίς ουκ έξεγένετό τι παρ' ούδενός τό 
επιφορτισθεί άποσεϊον άχθος εν ολοις επτά και δέκα ετεσιν, δ ή οικουμε-
νική έττέθηκε συμφορά, τοσούτον ήμΐν έσμόν περιστήσασα συγγενών .. ." 
(26, 16 — 19). Folglich suchte der Anonymus 17 Jahre, bevor der Brief ge-
schrieben wurde, in Konstantinopel infolge irgendwelcher tragischer Ge-

1 Eine Beschreibung des Codex unten, S. 22* — 25*. Der Autor bleibt anonym, da — wie 
bereits Browning, Correspondence 400, festgestellt hat — bei der Bindung der obere Rand 
von f. 135 abgeschnitten wurde, dessen Verso den Namen enthielt. Browning (ebd. 398) 
bezeichnet den Briefschreiber als „unknown writer", während Lemerle, Humanisme 246 f., 
von einem „professeur anonyme" spricht. In meinen Untersuchungen zum Thema verwen-
dete ich die Bezeichnung „professeur anonyme de Londres" oder „ανώνυμος καθηγητής 
τοϋ Λονδίνου", nach dem Aufbewahrungsort der Handschrift, wie dies in der Klassischen 
Philologie üblich ist. 

2 „ . . . και βασιλεΰσι, ναι μήν καϊ τοΤ; τόν έκκλησιαστικόν διιθύνουσι θρόνον προσελθεΐν 
επηπείλησα; ... τίνι δέ και προσελθεΐν καθ' ημών βούλει; υπάρχω; ... βασιλεΐ; . . . 
άλλά πατρ ιάρχη ; " (ep. 68, 8 - 1 3 ) . Siehe Speck, Kaiserliche Universität 47, 7 0 - 7 1 und 
unten S. 7*-8*. 

3 Siehe unten S. 3*, 44* und A. 28. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:27



2 * Einleitung 

schehnisse Zuflucht4, an welche sich sowohl der Anonymus selbst, als auch 
der Protospatharios und Mystikos Theodoros, der Adressat des Briefes, sehr 
gut erinnern. Browning vermutete, daß der Anonymus mit den Worten οι-
κουμενική συμφορά auf die Niederlage des byzantinischen Heeres bei An-
chialos im August 917 anspielt5. Wenn wir von dem Niederschlag ausgehen, 
welchen die genannte Schlacht in den byzantinischen Quellen ihrer Zeit fand, 
dann hat die Hypothese Brownings einige Wahrscheinlichkeit für sich6. Im-
merhin kann nicht ausgeschlossen werden, daß die οικουμενική συμφορά 
mit den Geschehnissen in Zusammenhang zu bringen ist, welche auf die 
Niederlage bei Anchialos folgten, insbesondere mit den Angriffen der Bulga-
ren auf Zentralgriechenland im Jahr 918, aber auch später7. 

Wir wissen auch nichts über den Geburtsort und das Geburtsjahr des 
Anonymus. Unser Briefschreiber nimmt nur ein einziges Mal auf seinen Her-
kunftsort Bezug, unglücklicherweise ohne ihn zu nennen: „ . . . Kai διότι σός 
(φίλων γάρ ό χρηστός εΤ) και διότι ήμέτερος (πατρίδος γαρ ό μαθητευό-
μενος της αυτής)" (ep. 78,2 — 3). Browning vermutete, da der Anonymus 
nach den Ereignissen von 917 nach Konstantinopel floh, „ . . . this might sug-
gest that the writer originated from Thrace"8. Die spätere Forschung hat 
diese Ansicht übernommen und ohne sonderlichen Erfolg versucht, sie zu 
stützen9. Zweifellos handelt es sich um eine Vermutung, die eine gewisse 

4 Wie sich aus der zitierten Stelle ergibt, flüchtete der Anonymus nicht allein nach Konstanti-
nopel, sondern in Begleitung von Verwandten, welche er in seine Obhut genommen hatte. 
S. auch das Zeugnis von ep. 27, die sich, ebenso wie ep. 26, an Theodoros Protospatharios, 
den Mystikos, wendet. 

5 Browning, Correspondence 434-435. Es ist einsichtig, daß dieser Brief im Jahr 934 ge-
schrieben wurde, wenn sich die Hypothese Brownings als richtig erweist (Browning, a.O.). 

6 Vgl. hierzu G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, München 31963, 220 
und Α. 1; St. Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign, Cambridge 1969, 
55-56 ; D. A. Zakythenos, Βυζαντινή Ιστορία, 324-1071, Athen 1972, 272-273; R. 
Browning, Byzantium and Bulgaria, Berkeley-Los Angeles 1975, 63-64 ; Martha Gregoriu-
Ioannidu, Η βυζαντινοβουλγαρική σύγκρουση στους Κατασύρτες (917), EEPhTh 21 
(1983), 123-148 (mit vollständiger Auswertung der Quellen). 

7 Browning, Correspondence 434, und Lemerle, Humanisme 247 mit A. 13, schließen diese 
Möglichkeit nicht definitiv aus. Schließlich sei hier bemerkt, daß Alexandras von Nikaia in 
den Lukian-Scholien die Ereignisse des Jahres 918 als „καταδρομή των Βουλγάρων" be-
zeichnet (Schol. Lucian. indoct. 30 [p. 154 Rabe]). Zur historischen Entwicklung im griechi-
schen Raum in dieser Zeit vgl. die Bibliographie der vorangegangenen Anmerkung sowie 
N. A. Bees, Αϊ έτπδρομαι των Βουλγάρων Οπό τόν τζάρον Συμεών και τά σχετικά 
σχόλια τοϋ Άρέθα Καισαρείας, Ελληνικά 1 (1928), 337-370 sowie D. Ζ. Sophianos, 
Όσιος Λουκάς, Ό Βίος τοϋ όσιου Λουκά τοϋ Στειριώτη, Athen 1989, 46 ff., 182 ff. Vgl. 
auch den Nachtrag S. 3 0 * - 3 1 * . 

8 Browning, Correspondence 434; ders., Teachers 109. 
9 Lemerle, Humanisme 247 A. 14, behauptete, daß die thrakische Herkunft des Anonymus 

sich aus der sprichwörtlichen Formulierung ,,άμουσοτέρους είναι Λειβηθρίων ήμάς" 
(ep. 47, 36-37) ergäbe, mit welcher indirekt auf die Heimat des Epistolographen angespielt 
werde. Doch befindet sich das antike Leibethra nicht in Thrakien, sondern in Pierien 
(Westmazedonien), an den Ausläufern des Olymp; vgl. RE XII (1925) s.v. und Eut. Panter-

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:27



1. Zum Autor und seinem Werk 3* 

Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen kann, doch spricht derzeit kein 
Argument zu ihren Gunsten. 

Es ist indes einsichtig, daß die Datierung der Briefe des Anonymus die 
Möglichkeit eröffnet, den terminus post quem der Geburt unseres Epistolo-
graphen mit hoher Wahrscheinlichkeit einzugrenzen10. Browning vermutete, 
daß der Anonymus um 870 geboren wurde, da die meisten Briefe anschei-
nend zwischen 920 und wenig nach 931 zu datieren sind; übrigens betrachtet 
sich der Anonymus selbst als in hohem Alter stehend, während viele seiner 
Schüler hohe Würdenträger sind und sich im mittleren Alter befinden11. Ich 
hatte bereits Gelegenheit, meine Zweifel bezüglich der Datierung, welche 
Browning vorschlägt, insoferne zum Ausdruck zu bringen12, als - wie bereits 
Mango gezeigt hat — viele Adressaten der Briefe des Anonymus um oder 
nach dem Ende des dritten Dezenniums des 10. Jahrhunderts nachweisbar 
sind13. Besonders charakteristisch ist die Tatsache, daß mit Ausnahme der 
fünf Briefe (epp. 31. 47. 53. 54 und 88) des Anonymus an den Patriarchen 
von Konstantinopel, für welche noch Zweifel bestehen, ob der Adressat Ni-
kolaos Mystikos war (womit sie notwendigerweise vor 925 verfaßt worden 
wären14), alle Briefe der Sammlung, die datierbar sind, nahe dem Jahr 930 
anzusetzen sind, in der Hauptsache aber nach diesem Jahr; so wird ep. 1 um 
931-935 geschrieben, ep. 8 vor 9311S, ep. 21 nach 933, ep. 26 im Jahr 93416, 
und schließlich die epp. 69. 91 vor 944/94517. 

Die spätere Datierung des Briefcorpus, welche aufgrund der Fakten domi-
nierend zu sein scheint, verändert den chronologischen Rahmen, innerhalb 
dessen sich unser Epistolograph bewegt, nur unbedeutend: Das Jahr 870, 
welches Browning als terminus post quem für seine Geburt vorgeschlagen 
hatte, bleibt weiterhin gültig; was seinen Tod anlangt, auf welchen der Anony-

male, Τα Λείβηθρα, in: Οι αρχαιολόγοι μιλούν γ ι α την Πιερία, Thessalonike 1985, 4 7 - 5 0 . 
Demselben Irrtum bezüglich der Lage des antiken Leibethra wie Lemerle unterliegt auch 
Steiner, Untersuchungen 98. Differenzierte Vorbehalte bezüglich der Herkunft des Anony-
mus aus Thrakien brachte A. K(azhdan) zum Ausdruck: ODB, s. v. Teacher, Anonymous. 

10 Vgl. Lemerle, Humanisme 247 A. 13. 
11 Browning, Correspondence 433; vgl. Darrouzes, Inventaire 113 („... vers 920—930"). Das 

Jahr 870 wird sowohl von Lemerle (a.O.) als auch von Kazhdan (a.O.) als wahrscheinliches 
Geburtsjahr angegeben. 

12 Markopoulos, La critique des textes 31. 
1 3 Mango, Cod. Vat. Regin. 1, 124 ff. Ich merke an, daß Lemerle (a.O.) die Meinung Mangos 

zitiert, aber nicht teilt; Kazhdan (a.O.) zitiert sie, ohne Stellung zu nehmen. 
14 Siehe unten, S. 44*, A. 28. Bemerkenswert ist, daß — wie sich aus dem Brief 31 ergibt -

der Patriarch vom Anonymus Geschenke empfängt. 
15 Siehe unten, S. 36*, A. 8. 
16 Siehe oben, S. l * - 2 * , und unten, S. 42*, A. 25. 
17 Zu all diesen chronologischen Angaben sei der Leser auf das in den Regesten Gesagte 

verwiesen. 
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4 * Einleitung 

mus selbst in seinem dritten Brief an den ihm unverhüllt verhaßten18 Kanstri-
sios ebenso ausführlich wie vage spricht, so dürfte er nicht allzu lange nach 
945 anzusetzen sein. 

1.1.2. Der Lehrer — der Gelehrte — der Schreiber — der Mensch 
1.1.2.1. Der Lehrer 

Wie bereits festgestellt, besteht kein Zweifel, daß die Briefsammlung des 
Anonymus vor allem wegen der pädagogischen Eigenschaften unseres Brief-
schreibers bekannt ist. Alle Forscher, von Gennadios Arampatzoglu bis zu 
Astrid Steiner, richteten ihre Aufmerksamkeit darauf, aus der Briefsammlung 
der British Library Informationen zu beziehen, welche den Themenbereich 
der Erziehung in Byzanz zur Zeit des Konstantinos Porphyrogennetos be-
leuchten können19. Wenngleich jedoch die pädagogischen Züge im Wesen 
des Anonymus überwiegen, so ist doch seine Gesamttätigkeit in Konstantino-
pel, wie sie sich aus der Briefsammlung ergibt, keineswegs zu vernachlässigen: 
Mag sein, daß seine Leistungen beim Kopieren von Handschriften dürftig 
sind (epp. 53. 88), doch wenn wir aus dem einzigartigen Brief 88 Schlüsse 
ziehen dürfen, so interessierte ihn die Textkritik viel mehr als das Kopieren 
von Texten20. Der Anonymus erscheint uns auf dem Gebiet der Wissenschaf-
ten als eine integrierte Persönlichkeit, deren vielfältige Eigenschaften nicht 
getrennt von einander betrachtet werden können, sondern im Gegenteil ins-
gesamt zum Bild des Gelehrten in der mittelbyzantinischen Zeit wesentlich 
beitragen. 

Von den 122 Briefen der Sammlung beziehen sich 51 (etwa 41,8%) aus-
schließlich auf Fragen des Betriebes seiner Privatschule in Konstantinopel; 
man könnte sie speziell als Erziehungsbriefe bezeichnen, da sie vielfältiges 
Material hinsichtlich des Ausbildungsbetriebes im allgemeinen bieten. So be-
fassen sich die Briefe 9. 11. 37 — 39. 57 — 58 und 78 mit dem Schulgeld, wel-
ches die Schüler entrichten. Für gewöhnlich handelt es sich um Mahnschrei-
ben, in welchen der Anonymus von der verspäteten Zahlung (epp. 9. 11. 37 

18 „ . . . έττεϊ . . . μικρός χρόνος κα'ι ή μήτηρ ήμας ΰποδέξεται yfj, ούκ οίδα ΕΪ όψομένους 
αλλήλους έκεΐ, καν ό ύπό σελήυηυ ούτος κόσμος και ή βραχεία του αέρος τούτου όλκή 
συνομιλοΰντας αλλήλους εξουσιν, εϊ και ή κάτω τάξις ήμδς έλαττοΐ . . . " (ep. 44, 17 — 21). 

19 Vgl. etwa: Arampatzoglu, Φωτίειος Βιβλιοθήκη II, 1 0 8 - 1 1 2 ; ders., 'Αλληλογραφία αρ-
χαίων κωδίκων 1 3 4 - 1 3 5 ; Browning, Correspondence 4 3 3 - 4 3 8 ; Lemerle, Humanisme 
2 4 8 - 2 5 7 ; A. P. Kazhdan, Vizantijskaja skola, Voprocy istorii 7 (1972), 211; Speck, Kaiser-
liche Universität 29 — 35; Η. Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton Univ. 
Press 1981, 16; Steiner, Untersuchungen 1 7 7 - 1 8 9 . Vgl. auch Β. Katsaros, Η Εκπαίδευση 
στην εποχή του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογέννητου, Διαβάζω 129 (1985), 36 — 41; 
Aik. Christophilopulu, Βυζαντινή 'Ιστορία ΙΙ/2, Athen 1988, 4 2 2 - 4 2 3 ; Α. K(azhdan)-
R. B(rowning), O D B s.v. Education; Mullett, Writing 174, und Browning, Teachers 106ff. 

20 S. unten, S. 1 3 * - 1 4 * und 63*, A. 76. 
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1. Zum Autor und seinem Werk 5* 

und 58) oder auch von dem Versuch spricht, nicht die vollständige Summe 
zu entrichten (epp. 38 — 39); in einem Fall (ep. 58) wird auch die Möglichkeit 
erwogen, zu den Gerichten Zuflucht zu nehmen, um das Eintreiben des 
Lehrgeldes durchzusetzen21. Gehen wir von der Tatsache aus, daß lediglich 
einmal, in ep. 57, der Anonymus dem Empfänger für die rechtzeitige Bezah-
lung dankt22, dann können wir daraus jedenfalls schließen, daß die Frage der 
pünktlichen Bezahlung des Schulgeldes in der byzantinischen Gesellschaft 
mit einer gewissen Nachlässigkeit behandelt wurde. Ähnlich großzügig dürfte 
auch mit der Höhe des Schulgeldes umgegangen worden sein: Aus ep. 58 
geht klar hervor, daß es keinen festgesetzten Betrag gab, den jeder Schüler 
zu entrichten hatte, sondern daß ein jeder entsprechend seinen finanziellen 
Möglichkeiten zahlte23. 

Im Zusammenhang mit der Frage des Schulgeldes ist auch die finanzielle 
Unterstützung zu sehen, welche der Patriarch dem Anonymus gewährte. In 
zwei Briefen, 1 und 54, beklagt sich der Anonymus über die Verspätung der 
Auszahlung dieser Unterstützung, um sechs Monate im ersten Fall und um 
zwei Jahre im zweiten24. Aus dem Inhalt der Briefe ergibt sich, daß diese 
Unterstützung nicht in regelmäßigen zeitlichen Abständen gewährt wurde. 
Unklar bleibt sowohl die Bedeutung des Wortes άρτίδιον, wie der Anonymus 
die Unterstützung durch den Patriarchen nennt25, als auch, ob es Kriterien 
für die Gewährung gab. Es steht aber außer Zweifel, daß die genannte Unter-

2 1 Ep. 58, 1 3 - 1 4 : . . . μή y a p eis δικαστήριον εϊλξαμεν; μή τήν εκτισιν έπεβαρήσαμεν τοΰ 
μισθοϋ; 

2 2 Ερ. 57, 2 - 3 : Άττέχω ττρό καιροϋ τοϋζ οφειλομένου μισθούς, οϋτω με τό εϋγνωμον 
πείθει λέγειν τό σόν. Vgl. auch ep. 37, 23. 

2 3 Ep. 58, 1 4 - 1 5 : . . . οϋχϊ τό παν τ ή σή προαιρέσει άνατεΟείκαμεν; ούχϊ τό δοϋναι και τό 
μή δοϋναι σόν ήν; Vgl. Lemerle, Humanisme 248 Α. 19. Indes steht ep. 78 in deutlichem 
Widerspruch zu dem, was Lemerle annimmt, worauf Steiner, Untersuchungen 185 Α. 1, 
hingewiesen hat. Wenn meine Interpretation von ep. 29 richtig ist, dies sei abschließend 
vermerkt, dann war auch die Gewährung von Dienstleistungen an den Lehrer möglich, 
die mit Unterricht honoriert wurde. Browning (Correspondence 407, 434) und Lemerle 
(Humanisme 247) fassen den Inhalt besagten Briefes ganz anders auf. 

2 4 S. ep. 1, 2 - 3 und ep. 54, 7 - 9 . 
2 5 . . . τό έμοϊ διδόμενον άρτίδιον (ep. 1, 2 - 3 ) ; in ep. 54, 8 (Grumel-Darrouzes , Regestes, 

Nr. 786d) wird anstelle des Wortes άρτίδιον das Wort ευλογία in derselben Bedeutung 
verwendet. Hier sei vermerkt, daß mir unbekannt ist, ob die Unterstützung für den Anony-
mus in Geld oder in Waren oder in einer Verbindung von beiden erfolgte, welch letzteres 
sich aus der späteren Gesetzgebung ergibt. Immerhin legen sowohl das Wort άρτίδιον als 
auch das Wort ευλογία den Gedanken nahe, daß es sich eher um eine Unterstützung in 
Waren handelt. Siehe diesbezüglich, was E. Papagianni, Τά οικονομικά τοϋ έγγαμου κλήρου 
στό Βυζάντιο, Athen 1986, 163 ff. (mit älterer Bibliographie), zu dem Thema sagt. Vgl. 
auch A. Karpozilos, The Correspondence of Theodore Hyrtakenos, J O B 40 (1990), 285 ff., 
sowie S. Mergiali-Falangas, L'ecole Saint-Paul de l'orphelinat ä Constantinople: bref aper^u 
sur son Statut et son histoire, R E B 49 (1991), 2 3 7 - 2 4 6 . S. auch Browning, Teachers 1 0 9 -
110. 
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6 * Einleitung 

Stützung als solche bereits auf die ökonomische Abhängigkeit des Anonymus 
vom Patriarchen hinweist26. Doch läßt sich aus keiner Stelle des Briefcorpus 
ablesen, daß der Schulbetrieb von dieser Unterstützung abhing, und noch 
viel weniger, daß der Anonymus diese Einnahmen deswegen bezogen hätte, 
weil seine Haupttätigkeit in der Ausbildung der Priester bestanden hätte, wie 
ebenfalls behauptet wurde27. 

Die gesellschaftliche Herkunft der Schüler ist ein weiteres Thema, das zur 
Untersuchung ansteht28. Es ist insofern schwierig, allgemeingültige Ergeb-
nisse anzubieten, als die Quellenbasis sehr schmal ist und hinter den Namen 
der Empfänger sich entweder Schüler oder Vormünder von Schülern verber-
gen. Jedenfalls gibt es zwei Kategorien von Schülern in der Schule des An-
onymus: Die erste und wichtigere Kategorie umfaßt Schüler die berufstätig 
sind und zugleich im Verwaltungsapparat des Reiches einen hohen Rang ein-
nehmen, wie der Protospatharios Stephanos (epp. 9. 11) oder der βεστήτωρ 
Konstantinos (epp. 37 und 58). In die zweite Kategorie könnte man jene 
Schüler einordnen, die offensichtlich weniger bedeutend sind als die Erstge-
nannten; sie werden uns indirekt durch ihre Vormünder bekannt, mit denen 
der Anonymus korrespondiert, um sie über deren Fortschritte zu informie-
ren. Zumeist handelt es sich um Neffen staatlicher oder kirchlicher Würden-
träger29. 

Die Beziehungen des Anonymus zu seinen Schülern sind häufig Schwan-
kungen unterworfen. Die Enttäuschung, welche anläßlich ihres Abgangs von 
der Schule oder einer Unregelmäßigkeit in ihrem Verhalten beim Anonymus 
erkennbar wird, zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Briefsamm-
lung (epp. 6.10. 12. 33. 38. 56. 60. 62. 64.109. 117), doch ebenso andererseits 
die Freude, wenn seine Schüler hohe Würden erlangen30. Er selbst hat die 
bestmögliche Einstellung ihnen gegenüber, berät sie oftmals in Angelegenhei-

2 6 S. Lemerle, Humanisme 249. 
2 7 Speck, Kaiserliche Universität 69 — 73; Steiner, Untersuchungen 177, aber auch Papagianni, 

a.O. 
2 8 S. Z. G. Samodurova, Social'nyj sostav ucascihsja Vizantii V I I - X I I w., VizVrem 51 (1991), 

1 4 - 2 2 und 52 (1991), 35—46, die allerdings ziemlich allgemein bleibt und außer Stellenhin-
weisen und einigen Verallgemeinerungen nicht viel zu unserer Untersuchung beiträgt. 

2 9 S. ζ. B. den Brief des Anonymus an den kaiserlichen Kleriker und Chartularios der Nea 
Christophoros: 'Ούς τί τοϋτό σοι τό ρήμα της των πολλών ουκ δντι μοίρας προτέθειται, 
την εξ ημών άφαίρεσιν, άλλαχοϋ δε άποκατάστασιν άττοτεινόμενον τοϋ άδελφιδοΰ, cos 
λυπήσον ή ώς τταρσθήξον; (ep. 38, 3 — 5). Ähnlichen Inhalts ist ein Brief, der von einem 
sonst nicht bekannten Bischof Euthymios an den Anonymus gerichtet wird: . . . διά τοϋτο 
και ή εις τόν. άδελφιδοϋν επιμέλεια προστεβήσεται, ότι μή της σης έγώ έπιλήσμων 
γεγένημαι ή γενήσομαί ποτε χάριτος (ep. 107, 6 - 8 ) . Die Beispiele ließen sich vervielfa-
chen (s. epp. 39. 60. 106 und 110). Vgl. Lemerle, Humanisme 256 A. 42. 

3 0 Charakteristisch sind die beiden Briefe (epp. 104 und 105), welche der Anonymus an seinen 
Schüler Paulos richtet. 
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1. Zum Autor und seinem Werk 7* 

ten, die den Unterricht betreffen31 oder bespricht mit ihnen gemeinsam den 
geordneten Betrieb der Schule32. Schließlich ist es Bestandteil der Politik 
unseres Lehrers, daß er auch für die künftige berufliche Laufbahn seiner 
Schüler Sorge trägt, indem er, wo nötig, versucht, ihnen entsprechende Posi-
tionen im staatlichen Apparat zu sichern; hierzu nützt er seine persönlichen 
Verbindungen und gibt seinen Schülern erforderlichenfalls Empfehlungen33. 
Der Anonymus weiß sehr wohl, daß das Ansehen seiner Schule durch die 
Präsenz seiner Schüler in der Staatsverwaltung steigt und betreibt deren För-
derung daher ausdauernd und methodisch. 

Die berufliche Konkurrenz der Lehrer in Konstantinopel untereinander 
ist ein besonders bemerkenswerter Parameter der Erziehungsangelegenheiten 
in Konstantinopel im 10. Jahrhundert. Der Anonymus korrespondiert mit 
dreien seiner Kollegen, dem Asekretes und Maistor Petros (epp. 19. 23 und 
67), dem Maistor Michael (epp. 36 und 51) und dem Maistor Philaretos 
(ep. 68)34. Sieht man von Petros ab, mit welchem eine Korrespondenz in 
normalem kollegialem Ton geführt wird (Probleme bei einem konkreten 
Unterrichtsthema, gewisse Beschwerden, etc.), dann zeigen die beiden Briefe 
an Michael und der Brief an Philaretos in bezeichnender Weise das Klima der 
Rivalität, welches unter den Lehrern vorherrscht. Der Anonymus beschuldigt 
Michael, ihm Schüler abzuwerben, während andererseits aus seinem Brief an 
Philaretos hervorgeht, daß letzterer ihm Ähnliches vorwarf; Philaretos drohte 
ihm konkret, er werde sich an den ϋτταρχος von Konstantinopel, an den 
Kaiser, ja an den Patriarchen selbst wenden, um sein Recht zu erhalten, eine 
Äußerung, welcher der Anonymus mit Ironie begegnet35. Es scheint jedoch, 
daß der Patriarch von Konstantinopel Empfanger solcher Beschwerden ist 
und vielleicht auch gewisse Möglichkeiten des Einschreitens hat, da auch der 
Anonymus selbst so wie Philaretos vorgegangen sein dürfte: Bittet er doch 

31 Bedeutsam in jeder Hinsicht ist der Brief an den „Vorsteher" (έπιστατοΰντα) der Schule, 
Ioannikios: ... όργίζου μεν (δέδοται γάρ) μή άμάρτανε δέ (άπηγόρευτα ι γάρ), και ότε 
σφάλλοντά τ ί να λάβοις, και τόν τρόπον όπως ερεύνα του σφάλματος και τ ή ν α ί τ ίαν 
... σκόπει και φανερού τό αδίκημα, καν μή τοΤς παιδευταΐς ήμ ΐν άλλά τ ω γε μαθητιώντ ι 
... έστω σοι ... τ α ϋ τ α ικανά προς τταραδοχήν χρηστής υποθήκης ... (ep. 96, 1 7 - 2 1 . 
25 -26) . 

32 S. unten, S. 8*-9* . 
33 Empfänger von Empfehlungsschreiben sind der uns nicht bekannte Protoasekretes (ep. 40) 

und der Mystikos Theodoras (ep. 71, einer der vier Briefe, welche an ihn gerichtet sind). Daß 
Empfehlungen des Anonymus nicht berücksichtigt werden, ergibt sich aus ep. 85, welcher an 
den aus den Quellen gut bekannten Metropoliten von Sardeis, Leon, gerichtet ist. Im ge-
nannten Brief beschwert sich der Anonymus, daß Leon schließlich einen anderen Schreiber 
demjenigen vorgezogen hat, den unser Autor empfohlen hat. 

34 Hier sei vermerkt, daß Philaretos Kleriker ist, doch wissen wir nicht ob er seine Schule rein 
privat führt oder ob sie vom Patriarchat kontrolliert wird; s. Markopulos, Ή οργάνωση 
του σχολείου 330 und Α. 26. 

35 Vgl. oben S. 1*, Α. 2. 
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8 * Einleitung 

in einem eindringlichen Brief (ep. 47) den Patriarchen, einzuschreiten und 
einen Kollegen daran zu hindern, ihm Schüler abspenstig zu machen. Es ist, 
so meine ich, offensichtlich, daß eine staatliche Struktur der Ausbildung nicht 
vorhanden ist und daher die Lehrer oftmals der Willkür der Schüler (hinsicht-
lich des Schulgeldes) und der Kollegen ausgesetzt sind. Doch deuten die 
Drohungen des Philaretos gegen den Anonymus, sich an bestimmte Persön-
lichkeiten (Hyparchos, Kaiser, Patriarch) zu wenden und analoge Interventio-
nen unseres Epistolographen darauf hin, daß dennoch eine gewisse lose Auf-
sicht des Staates über das private Ausbildungsangebot um die Mitte des 10. 
Jahrhunderts existiert haben dürfte. Freilich bleiben die Ausmaße dieser Auf-
sicht weiterhin unbekannt. Immerhin dürfte der Kaiser eine Einsetzungsur-
kunde für Lehrer an ihren Schulen unterschrieben haben und, wie auch der 
Hyparchos und der Patriarch, die Möglichkeit des Einschreitens gehabt ha-
ben, um Streitigkeiten der Lehrer untereinander zu schlichten36. Schließlich 
glaube ich nicht, daß die Annahme gestattet ist, es habe eine Art Zunft der 
Lehrer in Konstantiniopel in der hier behandelten Periode gegeben37. 

Zur inneren Organisation der Schule des Anonymus und zum Unterricht 
ist den Analysen von Lemerle, aber auch von Speck wenig hinzuzufügen38. 
Es besteht wohl kein Zweifel mehr, daß oi εκκριτοι της σχολής bzw. οΐ ύπό 

3 6 Neben den eben diskutierten Informationen aus der Briefsammlung des Anonymus ist in 
dieser Hinsicht die bekannte Vita Α des H. Athanasios Athonites besonders informativ, vgl. 
J. Noret, Vitae duae antiquae Sancti Athanasii Athonitae, Leuven 1982, 12 — 14 (S. 8 - 9 ) ; 
hierzu der Kommentar von Lemerle, Humanisme 2 4 7 - 2 5 0 , und von Speck, Kaiserliche 
Universität 3 6 - 4 5 . S. auch Markopulos, Ή οργάνωση του σχολείου 3 3 0 - 3 3 1 . Für spätere 
Beispiele s. Mergiali-Falangas, L'ecole Saint-Paul 239 — 240 und A. 11. Erst jüngst hat P. 
Magdalino, Constantinople Medievale, Etudes Sur revolution des structures urbaines. Paris 
1996, 3 4 - 4 0 , eine schon sehr frühzeitige (2. Hälfte des 8. Jahrhunderts) volle Abhängigkeit 
der Schulen von der Kirche angenommen. Diese Ansicht, die sich zum Großteil auf Nota-
riatsmaterial nach dem 10. Jahrhundert stützt, scheint mir schwer akzeptabel zu sein. 

3 7 E s geht um eine Ansicht von Speck, Kaiserliche Universität 3 6 - 5 0 , welche hauptsächlich 
auf einer sehr persönlichen Analyse der Vita des H. Athanasios und teilweise auf dem 
Anonymus beruht, und welche inzwischen von Steiner, Untersuchungen 177, übernommen 
wurde. Hier sei auch das Zeugnis des Theodorus Studites erwähnt, wonach die παιδοδιδά-
σκαλοι keine Schüler annehmen, welche vorher bei einem anderen Kollegen zur Schule 
gingen (ep. 14 an den Abt Ignatios, I, S. 4 3 - 4 5 Fatouros). Dieser Brief, den Speck kommen-
tiert (a.O. 48 ff.), deutet auf eine gewisse Organisation der παιδοδιδάσκαλοι, nicht jedoch 
der Lehrer auf jenem Niveau hin, welchem der Anonymus angehört. Die Briefsammlung 
der British Library zeigt klar, daß die Auseinandersetzungen der Lehrer untereinander ein 
erhebliches Ausmaß annehmen, ohne daß irgend eine Art „gewerkschaftlichen" Regulativs 
vorhanden wäre. Gültigkeit hat Specks Auffassung freilich für die νομικοί παιδοδιδάσκαλοι 
des Eparchenbuches (1,13 [S. 80, 9 6 - 1 0 1 Köder]). 

3 8 Lemerle, Humanisme 250 f.; Speck, Kaiserliche Universität 29 f. Vgl. Steiner, Untersuchun-
gen 177 f., und Markopulos, Ή οργάνωση τοϋ σχολείου 331 f. Sehr nützlich für eine 
weitere Orientierung, wenngleich ohne Hinweis auf den Anonymus, ist der Artikel von Ann 
Moffatt, Early Byzantine School Curricula and a Liberal Education, in: Byzance et les Slaves. 
Etudes de Civilisation, Melanges Ivan Dujcev, Paris 1979, 2 7 5 - 2 8 8 . 
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1. Zum Autor und seinem Werk 9* 

την διατριβήν εκκριτοι (epp. 20. 105) sowie oi της σχολής (bzw. μαθηταί) 
έττιστατοΰντες (epp. 80. 96) zwei Seiten derselben Münze sind. Lemerle hat 
richtig gezeigt, daß dieser Kategorie von Schülern, welche man ohne Zögern 
als „Fortgeschrittene" bezeichnen kann, in Ubereinstimmung mit einer alten 
Tradition der Unterricht über die Anfänger der Schule anvertraut ist39. Sicher 
ist es bedauerlich, daß wir nichts über die Kompetenzen oder die Pflichten 
dieser Gruppe von Lehrenden wissen. Doch bezeugt ep. 80, daß in bestimm-
ten, uns nicht näher bekannten Fällen Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Angehörigen der Gruppe aber auch zwischen den Fortgeschrittenen ei-
nerseits und dem Anonymus selbst andererseits bestanden. Nach dem selben 
Brief will der Anonymus den της σχολής έπιστατοϋντες nur zustimmen, 
wenn letztere eine bestimmte Entscheidung einstimmig treffen40. Der Text 
des Anonymus enthält keinerlei Hinweise, um welches Thema es geht; doch 
wird aus den Hinweisen auf die εκκριτοι klar, daß diese kleine Gruppe 
höchstwahrscheinlich Entscheidungskompetenz hinsichtlich des Schulbetrie-
bes hatte41. 

In einem Abschnitt von ep. 110, welcher an den Kubukleisios und kaiserli-
chen Kleriker Nikephoros gerichtet ist, wird mit wenigen Sätzen das Wochen-
programm einer Konstantinopler Schule im 10. Jahrhundert zusammenge-
faßt: ... δις τής εβδομάδος ή τών αύτω έρωτωμένων κατενώπιον ημών 
ανακρίνεται εΐδησις· άπό στόματος αύτω σχεδόν άπαρεμποδίστως τό 
κείμενον προφέρεται τής γραμματικής· τών επιμερισμών ό τρίτος ήρκται 
τούτω ψαλμός· ή τρίτη τών βαρυτόνων αύτω κλίνεται συζυγία, ά 
διερωτώμενος έκμανθάνει, τή πρός έτερους παραδόσει παρακατέχειν δι-
δάσκεται42. Diese besonders interessante Textstelle führt die Unterrichts-
fächer mit ausreichender Klarheit an. Die „Natur" des Unterrichtes erlaubt 
mit großer Wahrscheinlichkeit die Hypothese, daß es sich dabei um Fächer 
des ersten Studienzyklus handelt, welche — wie wir sahen — von den εκκρι-

39 Lemerle, Humanisme 250-251, mit Kommentar zur hochinteressanten ep. 81, aus der her-
vorgeht, daß Theodoras höchstwahrscheinlich gegen den Anonymus wegen dessen Unter-
richtsmethode zu Gericht gezogen war. 

40 Ep. 80, 3 - 4 ; vgl. Steiner 182-183. 
41 Hier sei auf das Zeugnis der Vita des H. Athanasios Athonites hingewiesen, wonach auch 

die Schüler bei der Wahl des Lehrers mitstimmen (Vita A, 13, 1 - 4 und 14, 1 - 4 [S. 8 - 9 ] 
Noret); s. Lemerle, Humanisme 259, Speck, Kaiserliche Universität 36 -38 , und Markopulos, 
Ή οργάνωση τοΰ σχολείου 331 und Α. 34. Doch geht aus dem Text von ep. 80 des 
Anonymus nicht hervor, daß die Meinungsverschiedenheit mit einer anstehenden Wahl zu 
tun hat, sondern man denkt eher an ein Thema, welches den internen Schulbetrieb betrifft. 
Schließlich sei vermerkt, daß vor den εκκριτοι auch die wichtigeren Briefe vorgelesen wer-
den, die der Anonymus empfängt oder absendet, vgl. epp. 9, 4; 20, 13 — 14; 105, 14-16 . Zu 
dieser geläufigen Praxis vgl. die Bemerkungen von Margaret Mullett, The Classical Tradition 
in the Byzantine Letter, in: Margaret Mullett-R. Scott (Hrsg.), Byzantium and the Classical 
Tradition, Birmingham 1981, 77 A. 14; vgl. Hatlie, Life and Artistry 78. 

42 Ep. 110, 14-19 . 
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10* Einleitung 

τοι der Schule gelehrt werden. Die Textstelle wurde von allen Gelehrten 
kommentiert, welche sich mit dem Corpus der British Library befaßten; da-
her scheint es mir zweckmäßig, länger bei ihr zu verweilen43. Die Erwähnung 
des dritten Psalms der Epimerismen im obigen Text, welche auf das bekannte 
Werk des Georgios Choiroboskos hinweist, in Kombination mit Belegen aus 
anderen Werken dieses Grammatikers, bewog Mango zu der Hypothese, daß 
eine Identifizierung des Anonymus mit Choiroboskos nicht auszuschließen 
sei44. Hierbei handelt es sich zweifellos um eine verführerische Hypothese, 
für deren Verifizierung leider keine ausreichenden Grundlagen gegeben 
sind45. Schließlich sei noch erwähnt, daß der Anonymus in einem anderen 
Brief indirekt von den Leistungen seiner Schüler spricht; konkret handelt es 
sich um ep. 94, in welcher er jambische „Kompositionen" seiner Schüler zu 
Ehren des Empfängers des Briefes, Theodoros Mystikos, erwähnt, welcher 
ebenfalls Jamben verfaßt46. Wenn wir einmal die Höflichkeitsformen gegen-
über Theodoros beiseite lassen, so bleibt die Tatsache, daß die doch jungen 
Schüler imstande waren, metrische Übungsstücke zu verfassen und daß sie 
— so die Aussage des Briefes — einer öffentlichen Kritik unterworfen waren, 
was besonders bemerkenswert ist. 

1.1.2.2. Der Gelehrte47 

Was sich aus der Lektüre der Briefe des Anonymus klar und deutlich ergibt, 
ist die enge Beziehung unseres Epistolographen zu einem breiten Spektrum 
der Konstantinopler Gesellschaft. 72 Briefe des Corpus der British Library, 
also etwa 60%, gehören diesem Bereich an. Von diesen Briefen wiederum 
sind 20 leicht zu separieren, welche ausschließlich auf Themen der Ausbil-

43 S. etwa Browning, Correspondence 435 und A. 2, ders., Teachers 106, Lemerle, Humanisme 
252-253, und Ruth Webb, A Slavish Art? Language and Grammar in Late Byzantine Educa-
tion and Society, Dialogos 1 (1994), 85 A. 26. 

44 C. Mango, The Collapse of St. Sophia, Psellus and the Etymologicum Genuinum, in: Goni-
mos, Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to L. G. Westerink at 75, Buffalo-New 
York 1988, 167-174, hier speziell S. 173-174. 

45 S. K. Alpers, Eine byzantinische Enzyklopädie des 9. Jahrhunderts. Zu Hintergrund, Entste-
hung und Geschichte des griechischen Etymologikons in Konstantinopel und im italogrie-
chischen Bereich, in: Scritture, libri e testi nelle aree provincial! di Bisanzio, Spoleto [1991], 
235-269, hier speziell S. 240, A. 18. 

46 . . . το παραπεΐθόν τ ι τούς έμοί μαθητιώνταξ ζ η τ ώ σχεδιάζειν ιάμβου; σοι τ ω π ο λ λ ώ ν 
και καλών ιάμβων πατρί , και άγυιαΐς και πλατείαις άνατιθέναι τούτους . . . cos δείξοντάς 
τ ι βιωψελές (ep. 94, 5 — 8). Vgl. auch Lemerle, Humanisme 253. Ich glaube nicht, daß sich 
aus dem Inhalt des Briefes ein wirtschaftlicher Anreiz ergibt, die Jamben zu verfassen, wie 
dies M. D. Lauxtermann, The Byzantine Epigram in the Ninth and Tenth Centuries (unver-
öff. Diss.), Amsterdam 1994, 221 A. 21, annimmt; ders., JOB 48 (1998), 10 A. 7. 

47 Allgemein zum Verständnis des „Gelehrten" vgl. A. Markopulos, Οϊ διανοούμενοι και τό 
περιβάλλον του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, in: Constantine VII Porphyrogenitus 
and his Age, Athen 1989, 155 ff., 163. 
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1. Zum Autor und seinem Werk 11* 

dung und allgemeiner der Bildung des Anonymus konzentriert sind; speziell 
von ihnen soll im folgenden die Rede sein48. 

Ein spezielles Interesse verdienen innerhalb dieser Untergruppe drei 
Briefe (epp. 5. 21 und 118), welche der Anonymus an bestimmte Personen 
mit der Bitte richtet, ihm aus persönlichem Entgegenkommen ihre Meinung 
über Texte mitzuteilen, welche er ihnen bereits geschickt hat oder zu schicken 
beabsichtigt. Der Inhalt dieser Texte ist unbekannt, doch hat Lemerle wahr-
scheinlich recht, wenn er annimmt, daß „la plupart (seil, de ces ceuvres) ont 
trait ä son metier"49. Der Anonymus ist auch selbst Adressat ähnlicher Bitten: 
Wie sich aus ep. 101 ergibt, retourniert er an den Asekretis Stephanos einen 
Text, den ihm letzterer zugesandt hatte, da er glaubt, nicht zugunsten eines 
fremden Werkes intervenieren zu sollen, wie gut auch immer es sei. 

Das Interesse, welches der Anonymus für seine Bibliothek und für Bücher 
im allgemeinen entwickelt, ist von der Forschung bereits erkannt worden50. 
Sieht man einmal von ep. 29 ab, wo von seiner kleinen Behausung (ένί μόνον 
βιβλίοις έγκειμένω έξαρκεΐν ϊκανόν, Ζ. 7 f.) die Rede ist, so finden sich in 
der Briefsammlung weitere neun Stücke (epp. 8. 61. 63. 86. 90. 98-99 . 108 
und 120), also etwas mehr als 8%, in welchen konkret auf Bücher (Kauf, 
Verkauf oder Ausleihe) sowie auf die Organisation einer Bibliothek im allge-
meinen Bezug genommen wird. Die Belege erweitern zweifellos unsere 
Kenntnis über den Aufbau von Privatbibliotheken in Byzanz. Daß der An-
onymus großes Interesse an Texten hat, wie Laurdas von Anfang an gezeigt 
hat51, besteht kein Zweifel; dies ergibt sich schon aus seinem Beruf. Doch 
finden sich in der gesamten Briefsammlung lediglich zwei ausdrückliche Er-
wähnungen von Schriftstellern, deren Texte er kaufen oder ausleihen wollte, 
um sie zu studieren: Letzteres trifft für Synesios von Kyrene zu52, ersteres 
für Sophokles53. Eine Lektüre des Quellenapparats der Briefe belegt vor 
allem für Sophokles, aber auch für Synesios eine erhebliche Zahl an Zitaten54. 
Doch wäre es verfehlt, die Zusammensetzung der persönlichen Bibliothek 
eines Schriftstellers ausschließlich aus den — in unserem Fall besonders zahl-
reichen — Zitaten erschließen zu wollen, wie sie im Testimonienapparat auf-
scheinen, da bekanntermaßen zahlreiche Zitate auf indirekte Traditionen zu-

48 Vgl. hierzu auch, was A. Karpozilos, Books and Bookmen in the 14th C. The Epistologra-
phical Evidence, JOB 41 (1991), 255-276, über das 14. Jahrhundert geschrieben hat. 

49 Lemerle, Humanisme 248; vgl. auch Browning, Correspondence 439. 
50 S. etwa Browning, Correspondence 433 f.; Lemerle, Humanisme 247 — 248; Steiner, Untersu-

chungen 191. 
51 Laurdas, Συλλογή επιστολών 176-177. 
52 S. ep. 108, Empfänger ist der Protoasekretes Euthymios. 
53 S. ep. 86, Empfänger ist der Asekretes Parthenios. 
54 Zu Sophokles s. epp. 25, 6; 33, 2 - 3 ; 38, 6; 65, 5 - 7 u. a.; zu Synesios epp. 51, 28-29 ; 90, 2. 

Vgl. Mullett, Theophylact 42 A. 162. 
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1 2 * Einleitung 

rückgehen55; man sollte dabei auch nicht vergessen, daß das Ausleihen von 
Büchern in Byzanz gängige Praxis war56. 

In erster Linie war, wie es scheint, die Despoina Sophia jene Persönlich-
keit, welche den Anonymus mit Büchern versorgte. Es ist bezeichnend, daß 
in allen drei Briefen, welche der Anonymus an sie richtet (epp. 8. 98 und 99), 
von der Ubersendung von Büchern, von der Verlängerung der Leihfrist etc. 
die Rede ist57. Der Asekretes Parthenios und der Protoasekretes Euthymios 
sind, wie wir sahen, Adressaten der Bitten des Anonymus, ihm Sophokles 
bzw. Synesios zu leihen. Darüber hinaus sucht der Anonymus vom Pinkernes 
des Patriarchen jenes (uns unbekannte) Buch zu kaufen, welches er jüngst 
von ihm geliehen hatte, wobei er überdies um den Preis feilscht58. Im Gegen-
satz dazu ersucht der Anonymus in zwei anderen Fällen, man möge ihm 
Bücher retournieren, welche er verborgt hat59, und es gibt auch einen Brief, 
aus welchem hervorgeht, daß auch der Anonymus selbst Bücher aus seiner 
Bibliothek an Dritte verkaufte60 — ein Versuch, das Einkommen zu erhöhen? 
Wahrscheinlich, wenngleich wir uns auch dessen nicht sicher sein können. 

Zusammenfassend kann man, meine ich, ohne Bedenken festhalten, daß 
der Anonymus eine beachtliche persönliche Bibliothek aufgebaut hatte, da er 
in alles, was Bücher anlangt, ein besonderes Engagement zu legen scheint. 
Den Umfang der Bibliothek kennen wir natürlich nicht, doch dürften wir 

5 5 Damit befinde ich mich in deutlichem Gegensatz zu den Überlegungen von C. Constantini-
des, The Scholars and their Books in the Late Thirteenth Century, XVI Internationaler 
Byzantinistenkongress, Akten I I / 4 ( = J O B 32/4, 1982), Wien 1982, 1 3 - 2 1 . 

5 6 S. die Beispiele, welche Karpozelos, Realia, 2 0 - 3 7 , gesammelt hat; vgl. dens., Books and 
Bookmen in the 14th C. 267 ff. und Angeliki E. Laiou, The Correspondence of Gregorios 
Kyprios as a Source for the History of Social and Political Behavior in Byzantium or, On 
Government by Rhetoric, in: Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, Wien 1996, 95 — 96, 
und Mullett, Theophylact 34, 99, 178 A. 107, 261. S. auch Vassiliki Kravari, Note sur le prix 
des manuscrits (IXe —XVe siecle), in: Hommes et richesses dans l'Empire Byzantin, II, 
V I I I e - X V e Siecle, Paris 1991, 383 A. 45, welche allerdings irrtümlich annimmt, daß einige 
Briefe des Anonymus unediert seien. Vgl. Evangelatu-Notara, Σημειώματα 6 - 1 7 , 2 3 - 2 9 , 
und E. Gamillscheg, Subskriptionen griechischer Handschriften als historische Quellen, in: 
Symbolae Berolinenses für Dieter Harlfinger, Amsterdam 1993, 2 9 3 - 3 0 6 . 

5 7 . . . ην δέ περί της βίβλου εϋχαριστίαν ώφειλον ένθεΐναι τω γράμματι, ό τώυ εννοιών 
εξεταστής ΐδοι θεός και άξίαν τη ccyia μοι δεσττοίυη άντιμετρήσοι τήν άμειψιν (ep. 8, 
1 6 - 1 8 ) ; . . . ä μή την άπορροήν μοι ταχεΐαν τή5 έκ τών τοιούτων βιβλίων δαψιλούς 
άρδείας ττοιεΐ (ep. 98, 1 2 - 1 3 ) ; Kai τό της βίβλου ταύτης απορρέον στταντλησάμενοι 
ναμα (ep. 99, 2). 

58 ... ϊν', εϊ μή τις κατεπείγοι τήν άττόκτησιν άττοτρέπουσα ττρόφασις, δ βούλει ττροθείς 
τίμημα . . . δοίης ήμΐν τό . . . βιβλίον (ep. 61, 6 - 9 ) . 

5 9 Ei ταΐς σαΐς έναπεδόθη τό βιβλίον . . . χερσί, μεταττεμφθήτω τω καταβαλόντι . . . (ep. 90, 
2 - 3 ) ; Χρεία κατήττειξεν αναγκαία τό βιβλίον ζητεΤν . . . ευφράνεις ουν άττοδιδούς . . . 
(ep. 120, 2 - 4 ) . 

6 0 Empfänger des Briefes ist Nikephoros, der Metropolit von Philippupolis, dem gegenüber 
der Anonymus betont: . . . εττεί δέ τό τταρέλκον τών ώνουμένων βιβλίων τίμημα ένόξ εχει 
χρυσοϋ . . . δίδου τό αϊτηθέν . . . (ep. 63, 3 - 7 ) . 
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1. Zum Autor und seinem Werk 13* 

uns nicht allzuweit von der Realität entfernen, wenn wir von der Annahme 
ausgehen, daß wenigstens die grundlegenden Bücher vorhanden waren, wel-
che ein Lehrer damals zu Rate zog (Homer, die Tragiker, die Grammatiker, 
rhetorische Texte etc.); sie mögen in seinem „kleinen Häuschen" Platz gefun-
den haben, welches er in ep. 29 so anschaulich schildert61. 

1.1.2.3. Der Schreiber 

Daß unser Anonymus nicht nur Lehrer war, sondern sich auch als Hand-
schriftenschreiber betätigte, konnte der Aufmerksamkeit der Forschung nicht 
entgehen62. Doch sollte man nicht verkennen, daß lediglich in zwei Briefen 
des Anonymus von seiner Kopistentätigkeit die Rede ist, und daß beide sich 
an dieselbe Person richten, nämlich den Patriarchen von Konstantinopel (epp. 
53 und 88). Daraus darf man schließen, daß der Anonymus nur gelegentlich 
und als persönliches, freundschaftliches Entgegenkommen für bestimmte 
Personen den Beruf des Handschriftenschreibers ausübt, zumal da er, wenn 
sich die Gelegenheit ergibt, ernsthafte Vorbehalte gegenüber seinen Fähigkei-
ten als Kopist zum Ausdruck bringt: . . . άνισος γάρ και λοξός και τη θέσει 
ούκ εύσχημος, ττρός δέ και λετττόγραμμος και άμβλύς και άκαλλής των 
στοιχείων ό χαρακτήρ (ep. 53, 1 0 - 1 2 ) . Dieselbe Gesinnung tritt einem 
auch in ep. 88 entgegen, einem in vieler Hinsicht bedeutsamen Brief. Hier 
bringt der Anonymus vielerlei Zweifel und Vorbehalte zum Ausdruck, ob 
und in welchem Ausmaß er in der Lage sei, dem Ersuchen des Patriarchen 
zu entsprechen und eine Handschrift zu kopieren, in welcher bereits von 
Dritten kritische Bemerkungen angebracht worden waren; er kommt zu dem 
Kompromißvorschlag, daß die Abschrift von einem erfahrenen Kopisten ge-
macht werden möge und daß er selbst anschließend das Ergebnis überprüfen 
wolle63. Dieser Skeptizismus bestätigt, über das Verantwortungsgefühl des 

61 Wie N. G. Wilson, Books and Readers in Byzantium, in: Byzantine Books and Bookmen. 
Dumbarton Oaks 1975, 8, ziemlich glaubwürdig annimmt, lag die Zahl der Bücher in kleinen 
Privatbibliotheken, vor allem wegen der hohen Ankaufskosten, bei etwa zwanzig. Der 
Wunsch des englischen Forschers, daß „the larger surviving correspondence of Byzantine 
schoolmasters will sooner or later yield information on this point" (ebd.) dürfte freilich vom 
Anonymus nicht erfüllt werden. Vgl. auch A. Harvey, Economic Expansion in the Byzantine 
Empire, 9 0 0 - 1 2 0 0 . Cambridge Univ. Press 1989, 1 9 4 - 1 9 5 , sowie K. Sp. Staikos, Βι-
βλιοθήκη. 'Από τήν 'Αρχαιότητα εω; τήν 'Αναγέννηση . . . , Athen 1996, 156ff. 

6 2 Browning, Correspondence 4 3 8 - 4 3 9 , welcher hinsichtlich der Kopisten-Aktivität des An-
onymus vielleicht etwas übertreibt; vgl. weiters Lemerle, Humanisme 248, und Steiner, Un-
tersuchungen 202 — 206. 

6 3 Markopulos, La critique des textes 31 - 3 7 . Vgl. G. Cavallo, II libro come oggetto d'uso nel 
mondo bizantino, in: XVI. Internationaler Byzantinistenkongreß, Akten 1/2 ( = J Ö B 31/2, 
1981), Wien 1981, 408; H. Hunger, Schreiben und Lesen in Byzanz, München 1989, 65 
A. 44; Steiner, Untersuchungen 203 - 204, sowie den Artikel von Sevcenko, auf welchen 
unten, S. 16* und A. 76 verwiesen wird. Zum Terminus λεπτόγραμμο; schließlich, den der 
Anonymus in ep. 53 verwendet, vgl. B. Atsalos, La terminologie du livre-manuscrit ä l'epo-
que byzantine ('Ελληνικά, 21), Thessalonike 1971, 253. 
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14* Einleitung 

Epistolographen hinaus, daß die Textkritik zur Zeit des Porphyrogennetos 
bereits Früchte zu tragen begonnen hatte. Geht man von der schwierigen 
finanziellen Lage des Anonymus aus und läßt man für den Moment seine 
kritischen Vorbehalte gegenüber der Kopiertätigkeit beiseite, so kann man 
jedenfalls zu der Arbeitshypothese gelangen, daß der Beruf des Handschrif-
tenschreibers im Berichtszeitraum nicht zu den bestbezahlten gehörte64. 

1.1.2.4. Der Mensch 

52 Briefe der Sammlung (etwa 43%) gewähren dem Leser Einblick in die 
Persönlichkeit des Epistolographen in ihrer alltäglichen Dimension. Intensiv 
ist das Kontaktbedürfnis des Anonymus zu dem breiteren Kreis von Gelehr-
ten seiner Zeit, mit welchen er einen kontinuierlichen Gedankenaustausch zu 
pflegen sucht (epp. 3. 13-14. 18. 50. 52. 73. 85. 115 u. a.), wobei er sich 
oftmals beklagt, wenn er — aus welchen Gründen auch immer — keine 
Neuigkeiten von ihnen erfahren hat (epp. 15. 20. 42. 72. 102)65. Er bringt 
seine Freude zum Ausdruck, wenn er Geschenke empfängt66 oder wenn ihn 
Freunde besuchen, aber auch sein Bedauern, wenn der Besuch nicht so herz-
lich oder gar enttäuschend verlief67. Aus den Briefen wird unmittelbar er-
kennbar, daß sich der Anonymus oftmals in Konfrontationen persönlicher 
Natur mit Leuten seiner unmittelbaren Umgebung befindet68, weshalb er 
auch oft um die Hilfe und das Einschreiten Dritter ersucht, seien dies 
Freunde, Bekannte oder Persönlichkeiten, welche im Staatsapparat eine hohe 
Position einnehmen69. Es ist bezeichnend, daß diese Versuche selten einmal 

64 S. etwa Evangelatu-Notara, Σημειώματα 31 f., und Kravari, Note sur le prix des manuscrits 
(IXe-XVe siecle) 379; vgl. auch A. Cutler, The Social Status of Byzantine Scribes, 8 0 0 -
1500. A Statistical Analysis based on Vogel-Gardthausen, BZ 74 (1981), 328-334. Vgl. 
natürlich auch Hunger, Schreiben und Lesen passim. S. oben, S. 4*, A. 20. 

65 Eine umfassendere Betrachtung der Funktion des Briefes als Kommunikationsmittel im 
10. Jh. bei Karlsson, Ideologie et ceremonial 14 ff. Vgl. auch A. Markopulos, Ή επικοινω-
νιακή λειτουργία της επιστολής. Πρώτες εκτιμήσεις ά π ό κείμενα της μεσοβυζαντινής 
περιόδου, in: Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο, Athen 1993, 163-168, und Hatlie, Byzantine 
Epistolography 220. 

66 Karpozelos, Realia 29, 31 - 3 2 ; vgl. auch Laiou, The Correspondence of Gregorios Kyprios 
96 f. Einmal legt der Anonymus dem Adressaten Sabas, seinem Schüler, in humorvoller 
Weise nahe, ihm ein bestimmtes Geschenk zuzusenden, s. ep. 109, 24—26. Zum Geschenk-
austausch vgl. weiters die Bemerkungen von Mullett, Theophylact 32 ff. 

67 Ep. 48, 2 - 6 . S. aber auch ep. 75, 2 - 8 . 
68 Eine Frage seines Charakters, wie Lemerle, Humanisme 247, vermutet? S. jedenfalls die epp. 

41 und 43, welche an den Asekretes Theophilos bzw. den Diakon Epiphanios gerichtet sind. 
Bei beiden beschwert sich der Anonymus über einen Gesinnungswechsel der Empfänger 
ihm gegenüber. 

69 S. ep. 16, 2 - 4 (Empfänger: ein uns unbekannter Johannes): ... εϊ ouv τ ά π ρ ο της άρχής 
οϋκ ήλάττωσεν ή αρχή, δεΐξον ώς σύ αυτός μοι διαμένεις και νϋν. δείξεις δέ χαριζόμενος 
τοις φιλοϋσιν ήμΐν ...; vgl. ferner ep. 28, 2 - 9 : Έπέσταλταί σοι τό γράμμα, φίλη ψυχή, 
ύπομνήσον άλλ' ούκ έπεΐξον . . . και όσα δει λεχδήναι είπε και οία δει γενέσθαι κατάπρα-

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:27



1. Zum Autor und seinem Werk 15* 

erfolgreich sind; folglich begegnen Briefe, in welchen das Element der Ent-
täuschung oder, noch mehr, des Protestes bezüglich der Haltung bestimmter 
Personen deutlich wird, wie in ep. 4 (Empfänger ist der Protospatharios 
Theodoras)70 oder die beiden epp. 70 und 92 an die Brüder Thomas und 
Johannes. Man muß hier freilich festhalten, daß der Epistolograph nicht nur 
zu seinem eigenen Nutzen um die Intervention Dritter ersucht, sondern auch 
selbst bereit ist, bei Persönlichkeiten, mit denen er in Verbindung steht, für 
Bekannte und Freunde in ähnlichen Angelegenheiten den Vermittler zu spie-
len, wie man etwa in einem Brief beobachten kann, welcher an den Protospa-
tharios Eustathios gerichtet ist: . . . ττρό<σ)σχες γήρα βαθεΐ . . . ΐδε πρε-
σβύτην . . . δεΐξον φ ττροσάγειν μέλλεις την υπέρ αϋτοΟ ττρεσβείαν . . . 7 1 . 
Aus dieser Perspektive können wir auch die Trostbriefe besser verstehen, 
welche der Anonymus an drei verbannte Bekannte schickt, nämlich die kai-
serlichen Kleriker Johannes und Petras (epp. 34 und 35) und den Mönch 
Niketas (ep. 100), in welchen Schreiben er in jeder Hinsicht versucht, ihren 
Verbannungsschmerz zu lindern72. 

Besonders interessant für die unabhängige Denkweise des Anonymus sind 
zwei Briefe (epp. 74 und 82), welche an den Kubukleisios und kaiserlichen 
Kleriker Theodoras gerichtet sind. Im ersten Brief spricht der Anonymus 
vom unerschöpflichen Thema der Tyche, wobei er insbesondere zwischen 
der αγαθή und der φαύλη τύχη unterscheidet. Wie sich aus dem Inhalt des 
zweitgenannten Briefes (ep. 82) ergibt, tadelte Theodoras in seiner Antwort 
unseren Briefschreiber wegen dieser Einstellung, wogegen der Anonymus es 
für zweckmäßig hielt, seine Position als Christ darzulegen, freilich ohne von 
seinem Credo abzuweichen73. 

Zu den bekanntesten Briefen des Corpus der British Library gehören 
die vier Schreiben des Anonymus an einen Kanstrisios (wahrscheinlich des 
Patriarchen, epp. 17. 30. 44 und 55)74. Alle vier Briefe werden von gemisch-

ξον . . . (Empfänger ist Petros, der Notarios des Mystikos). Vgl. auch das Dankschreiben 
Nr. 111 an den Asekretes Ioannes. Es ließen sich mühelos mehr Beispiele beibringen. 

7 0 Die Beziehungen der beiden Männer zueinander dürften sich allerdings später gebessert 
haben, denn in ep. 113 dankt der Anonymus dem Theodoras für erwiesene Wohltaten. 

71 Ep. 76, 1 2 - 1 5 ; s. ferner epp. 7. 45. 77. 83 f. u. a. Zur Bedeutung der Freundschaft in byzantini-
scher Zeit s. die Überlegungen von Margaret Mullett, Byzantium: a friendly Society? Past 
and Present 118, Febr. 1988, 3 - 2 4 . 

7 2 Zur Verbannung, einem besonders beliebten Thema der byzantinischen Epistolographie, s. 
weiters den Beitrag von Margaret Mullett, Originality in Byzantine Letter: The Case of the 
Exile, in: A. R. Littlewood (Hrsg.), Originality in Byzantine Literature, Art and Music. Ox-
bow Monograph 50, 1995, 3 9 - 8 0 . Vgl. dies., Theophylact 250ff. Die Formulierung πείρα 
έμάθομεν (ep. 100, 8) deutet jedenfalls an, daß auch der Anonymus selbst einmal aus unbe-
kannten Gründen verbannt war. 

7 3 Das Motiv der Tyche ist sehr alt; s. hierzu H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur 
der Byzantiner, I, München 1978, 2 2 7 - 2 2 8 . 

7 4 Vgl. die treffenden Bemerkungen von Lemerle, Humanisme 249 — 250; s. auch Browning, 
Correspondence 404, Α. 1, und Steiner, Untersuchungen 73 f. und 167. 
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16* Einleitung 

ten Gefühlen des Zornes und der Trauer über das Benehmen des Kanstrisios 
gegenüber dem Absender beherrscht. Es handelt sich um einen eindrucksvol-
len Rechtsstreit, welcher, fast ohne Unterbrechung, ganze fünf Jahre andauert 
und sich über alle Bereiche erstreckt: Abwerbung von Schülern aus der 
Schule des Anonymus, übles bis beleidigendes Benehmen des Kanstrisios 
gegenüber dem Anonymus, schließlich Intrigen und Verleumdungen sind nur 
einige von den Unerfreulichkeiten, welche sich der Lektüre der Briefe entneh-
men lassen. Hinzuzufügen ist, daß in diesen Rechtsstreit auch andere Perso-
nen verwickelt waren, wie der Diakon Epiphanios, welchen der Anonymus, 
kraft der Autorität des alten Lehrers, dafür tadelt, daß er durch seine Aktivitä-
ten indirekt den Kanstrisios unterstütze75. Hierbei handelt es sich sicher um 
Texte, welche das Klima der Zeit repräsentieren, aus welchen also nicht nur 
die Macht einzelner Persönlichkeiten in den Ämtern ihrer Zeit erkennbar 
wird, sondern auch die Verbindungslinien der Intellektuellen Konstantinopels 
untereinander zur Zeit des Porphyrogennetos transparent werden76. 

1.2. Zum Werk 

Die Briefe des anonymen Professors sind vielleicht sein einziges Werk und 
stellen jedenfalls einen Höhepunkt der Briefsammlungen des 10. Jahrhun-
derts dar. Es kann, glaube ich, kein Zweifel bestehen, daß diese Briefe in 
vieler Hinsicht informativ sind; und wenn die Informationen über die Orga-
nisation einer Konstantinopler Schule in der ersten Hälfte des 10. Jahrhun-
derts die Briefsammlung automatisch zu einem Anziehungspunkt der For-
scher machen77, so gestatten die Beziehungen des Anonymus zur nahezu 
gesamten damaligen Bildungselite der Kaiserstadt die Behauptung, daß die 
Briefe der British Library das Bild eines besonders gebildeten Bürgers des 
Kaiserreiches in dieser Zeit widerspiegeln. 

Der rein konstantinopolitanische Charakter der Briefsammlung ist von 
Anfang an zu unterstreichen; wie weiter unten gezeigt wird, stehen nahezu 
alle Briefempfänger mehr oder weniger in einer Beziehung zu Konstantino-
pel, sei es daß sie dort (im Umfeld des Palastes oder der Kirche) arbeiten, 
oder mit dem Anonymus (als Schüler, Vormünder, Kollegen etc.) in Bezie-
hung stehen oder schließlich einfach in der byzantinischen Hauptstadt leben 
und wirken78. Diese Feststellung findet auch im Inhalt der Briefe ihren Wi-

7 5 Doch bleiben die Gefühle des Anonymus gegenüber Epiphanios weiterhin freundschaftlich, 
wie ep. 103 zeigt, aus dem hervorgeht, daß der Anonymus seinem alten Schüler ein Ge-
schenk übersandt hat, verbunden mit der Bitte, über ihn, wo erforderlich, Gutes zu sagen. 

7 6 Ein eher negatives Porträt des Anonymus zeichnete jüngst I. Sevcenko, Perecityvaja Kon-
stantina Bagrianorodnogo, VizVrem 54 (1993), 21—23. 

7 7 S. oben, S. 4* f. 
7 8 Vgl. hierzu Lemerle, Humanisme 256. 
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1. Zum Autor und seinem Werk 17* 

derhall. Wie bereits gesagt, deckt die Briefsammlung ein breites thematisches 
Spektrum ab, sie enthält Briefe mit rein erzieherischer Materie, die sich also 
auf seinen Beruf beziehen, weiters Briefe, die sich auf die sonstigen Aktivitä-
ten beziehen, die seinem Lebensunterhalt dienen (Kopieren von Handschrif-
ten, Bitten um Darlehen, Bücherkauf etc.), und schließlich in großer Zahl 
solche, die das Bild eines Gelehrten vermitteln, der in der Hauptstadt von 
Byzanz lebt, sich bewegt und den Verkehr mit seinen aktiven Kollegen 
pflegt79. 

Wie eine ältere Studie von Lemerle zeigt, gehören die Empfanger der 
Briefe des Anonymus grundsätzlich zwei etwa gleichstarken Gruppen an, den 
staatlichen und den kirchlichen Würdenträgern80. Die 48 Briefe der ersten 
Kategorie (39,3% des gesamten Corpus) stellen ein breites Spektrum des 
Staatsapparats dar, darunter auch Angehörige der Palastkreise, wie etwa die 
despoina Sophia (epp. 8. 98 und 99). Den Löwenanteil unter den übrigen 
Würdenträgern hat der protospatharios (epp. 4. 9. 11. 48. 7 6 - 7 7 und 113); 
es gibt weiters einen protospatharios und megas kurator (ep. 10), einen kai-
serlichen Protospatharios (epp. 13 — 14), einen protospatharios und mystikos 
(epp. 26 — 27. 83 — 84), einen protospatharios und krites (ep. 121), einen ase-
kretis (epp. 41. 86. 101. 111. 115 und 120) und den asekretis und maistor 
Petros (epp. 19. 23. 67 und 97); weiters begegnen: ein protoasekretis (epp. 
40. 108), ein maistor (epp. 36. 51 und 68), ein sakellarios (epp. 24—25), ein 
kubikularios (ep. 5), ein kubikularios und spatharios (ep. 6), ein bestetor (epp. 
37 und 58), ein spatharokandidatos (epp. 46 und 52), ein mystikos (epp. 71. 
94. 112 und 118), ein notarios tu mystiku (ep. 28), ein logothetes und patri-
kios (ep. 95) und ein antigrapheus (ep. 102). 

Die Kategorie der kirchlichen Würdenträger übertrifft mit 55 Briefen 
(45%) jene der weltlichen an Zahl, doch nicht so sehr, daß sie die Annahme 
erlaubt, daß das Interesse des Anonymus eher auf das kirchliche als auf das 
weltliche Umfeld der Kaiserstadt gerichtet gewesen wäre. Unter den Briefem-
pfängern finden sich freilich alle Rangstufen der kirchlichen Hierarchie: der 
Patriarch (epp. 31. 47. 5 3 - 5 4 und 88), der Erzbischof von Selge (ep. 59), 
sechs Metropoliten (von Herakleia, zugleich oikonomos, ep. 1, von Philippu-
polis, ep. 63, von Nikaia, ep. 69, von Neokaisareia, ep. 73, von Sardeis, ep. 85, 
und von Ankyra, ep. 91), Bischöfe (epp. 15. 20. 57. 106 und 107) und der 
Abt des Klosters ton Monobaton (ep. 60). Unter den niedrigeren Rängen der 
Hierarchie findet man eine große Zahl von Würdenträgern des Patriarchats, 
wie den kubukleisios und chartularios (ep. 2. 3 und 114)81, einen kanstrisios 

7 9 S. oben, S. 1 0 * - 1 3 * . 
8 0 Lemerle, Humanisme 2 5 5 - 2 5 6 . Es sei vermerkt, daß die Gliederung Lemerles nicht alle 

Briefempfänger abdeckt. 
81 Man vermerkt auch die Existenz eines Diakon und kubukleisios (ep. 7) und eines Diakon 

und chartularios (ep. 78). 
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18* Einleitung 

(epp. 17. 30. 44 und 55), einen chartophylax (ep. 21), einen pinkernes (ep. 61), 
einen protobestiarios (ep. 66) und einen protonotarios (epp. 65. 79 und 116). 

Weiters gibt es einen kaiserlichen Kleriker (epp. 34—35), einen kubuklei-
sios und basilikos klerikos (epp. 74. 81 — 82. 89 — 90. 110 und 119) sowie eine 
beachtliche Zahl von Klerikern in Beziehung zur Nea Ekklesia, wie einen 
kaiserlichen Kleriker und chartularios der Nea (epp. 38 — 39), einen kubuklei-
sios und skeuophylax der Nea (ep. 50) und einen chartularios der Nea 
(ep. 93). Schließlich fehlen auch die Diakone (epp. 43 und 103) und die Mön-
che (epp. 12. 45. 62. 64. 72. 100 und 122) nicht. 

Eine gesonderte Gruppe von 19 Briefen (15,5%) bildet die Kategorie 
derjenigen, über deren Empfänger und soziales Umfeld wir nichts wissen 
(Kallikles, ep. 18, die Brüder Thomas und Johannes, epp. 70 und 92, Grego-
rios, epp. 32 und 56, und Leon, ep. 33), oder über die wir lediglich wissen, 
daß sie seine Schüler waren (Johannes, epp. 16. 49 und 87, Paulos, epp. 104 — 
105, Sabas, ep. 109, Stephanos, ep. 117), oder die anonym bleiben (epp. 22. 
29. 42 und 75). Dieser Gruppe sind auch zwei Briefe zuzuordnen, die als 
Informationsquelle für die Funktion der Schule des Anonymus bedeutsam 
sind, nämlich die an die έττιστατοΰντες der Schule gerichtete ep. 80 und die 
an Ioannikios, den έτπστατοΰντα der Schule, gerichtete ep. 96. 

Sowohl Browning als auch Laurdas betonten von Anfang an den an-
spruchsvollen Stil und die Bedeutung der Briefe des Anonymus für Fragen 
der Ausbildung im Konstantinopel des 10. Jahrhunderts82. Auch wenn letz-
tere Charakterisierung bis zu einem gewissen Grad aus der historischen Per-
spektive der Briefsammlung herrührt, so hielt Darrouzes den Text doch für 
„tres marquee par la rhetorique" und bezeichnete den Stil als „abstrait et 
alambique"83, worin ihm Lemerle folgte, welcher den Wortschatz und den 
Stil der Briefe als „recherches, compliques et hypersavants" charakterisierte84. 
Es steht außer Zweifel, daß die Briefsammlung der British Library nach den 
bis zu jener Zeit anspruchsvollsten Regeln der byzantinischen Epistologra-
phie abgefaßt und zusammengestellt wurde. Desgleichen ergibt sich aus der 
Lektüre der Briefe fast zwanglos, daß der Anonymus ein Archiv (Kopialbuch) 
hatte und auf Briefe, die er empfangen hatte, antwortete; wenngleich es Lük-
ken in dem Archiv gibt, zumindest soweit es heute erhalten ist85, so wird 

8 2 Browning, Correspondence 398, 433; Laurdas, Συλλογή επιστολών 176; vgl. Arampatzo-
glu, 'Αλληλογραφία 135. 

8 3 Darrouzes, Inventaire 112. 
8 4 Lemerle, Eleves et professeurs 579; vgl. dens., Humanisme 246 — 247. Gleicher Ansicht ist 

auch Sevcenko, Perecityvaja Konstantina Bagrianorodnogo, a.O., 2 1 - 2 2 und A. 36. Zur 
Rhetorik, vor allem aber zur „Undeutlichkeit", die die Briefe des 10. Jahrhunderts charakteri-
siert, vgl. die Bemerkungen von Mullett, Writing 178 ff. 

8 5 S. ep. 20, 11 (Empfänger: Bischof Arsenios), wo hervorgehoben wird, daß es sich hierbei 
um den dritten Brief des Anonymus an den Bischof handelt. Im Corpus sind jedoch lediglich 
%tvei Briefe an Arsenios enthalten, ep. 15 und (natürlich) ep. 20. 
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1. Zum Autor und seinem Werk 19* 

doch deutlich, daß es in zufriedenstellendem Ausmaß geordnet war. Freilich 
hat auch diese Regel ihre Ausnahmen, wie sich aus ep. 23 (Empfänger: der 
Asekretes und Maistor Petros) ergibt, welche — mit Ausnahme weniger 
Worte — mit ep. 97 identisch ist86. Diese stilistische Differenzierung führt 
zur Arbeitshypothese, daß der Anonymus eine Edition des Corpus seiner 
Briefe vorbereitete, eine bei byzantinischen Schriftstellern gängige Praxis, da 
diese auf die Edition ihrer Werke besondere Sorgfalt verwandten. Leider gibt 
es keine Anhaltspunkte für diese Hypothese, da etwa die Anordnung der 
Briefe, zumindest im Überlieferungszustand des Codex der British Library, 
unter keinem Aspekt (Gattungen oder Chronologie) weiterführend ist87. 

Die Briefe des Anonymus haben nicht Gelegenheitscharakter88, sondern 
besitzen im Gegenteil alle jene Charakteristika von Texten, welchen man als 
literarischen Werken besondere Sorgfalt angedeihen läßt, da sie der Verfasser 
bewußt für ein Leserpublikum der Zukunft schreibt. Aus dieser Perspektive 
heraus wird auch die Weltanschauung des Anonymus erkennbar, für den do-
kumentierte Kenntnis der Antike, nachhaltiger Attizismus und in der Konse-
quenz Rhetorik die Ausdrucksweise par excellence des byzantinischen Ge-
lehrten darstellen, wie dies übrigens für fast jeden byzantinischen Autor zu-
trifft89. Es ist bezeichnend, daß ein Vergleich der Zitate aus (vor allem) anti-
ker Literatur, aber auch aus der Heiligen Schrift, bei 23 byzantinischen Brief-
schreibern, welche Littlewood veröffentlichte90, mit den einschlägigen 

86 Der Empfänger ist derselbe; s. unten, ep. 23 (S. 17). 
87 S. Steiner, Untersuchungen 32 -33 . Hier sei der Hinweis darauf gestattet, daß die Briefzäh-

lung im Corpus des Anonymus, wie sie im Codex überliefert ist, Fehler aufweist (s. unten, 
S. 23* A. 108). Bedeutet dies, in Verbindung mit den beiden Entwürfen von ep. 23, daß die 
Briefsammlung in ihrer ursprünglichen Gestalt eine deutlich größere Anzahl von Briefen 
enthielt, die aus unbekannten (stilistischen?) Gründen in die endgültige „Edition" des Cor-
pus nicht aufgenommen wurden? Diese Vermutung hat meines Erachtens viel für sich. Zu 
den Editionen byzantinischer Briefe durch die Epistolographen selbst s. Nike Papatrianta-
phyllu-Theodoride, Γύρω α π ό το θέμα τ η ; παράδοση; των βυζαντινών επιστολών, in: 
Μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Thessalonike 1990, 93-100 , und Hatlie, Life and Artistry 
78 — 79 und passim. 

88 Was beispielsweise für die Briefe des Alexandras von Nikaia zutrifft; s. Markopoulos, Überle-
gungen 322. 

89 Hierzu gibt es eine reiche Bibliographie; ich verweise stellvertretend auf die grundlegende 
Studie von H.-G. Beck, Antike Beredsamkeit und byzantinische Kallilogia, Antike und 
Abendland 15 (1969), 91-101 , sowie auf das wichtige Buch von G. L. Kustas, Studies in 
Byzantine Rhetoric, Thessalonike 1973, welche folgenden bemerkenswerten Aphorismus 
enthält: „Rhetoric did not simply provide the machinery of literary endeavor ... More than 
a habit of literature, it was an expression of life" (wie oben, S. 1). Unter vielen Aspekten 
besonders nützlich ist der jüngst erschienene Artikel von B. Schouler, La definition de la 
rhetorique dans l'enseignement byzantin, Byzantion 65 (1995), 136-175. 

90 A. R. Littlewood, Α Statistical Survey of the Incidence of Repeated Quotations in Selected 
Byzantine Letter-Writers, in: Gonimos, a.O., 137 -154 . Der Anonymus fehlt in der Studie 
von Littlewood, da dieser sich auf kritischen Editionen von Briefsammlungen stützte, welche 
über diesbezügliche Apparate verfugen. 
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Indizes der vorliegenden Edition, eine fast vollständige Übereinstimmung der 
Zitate bzw. Autoren aufweist91. Das Bild eines deutlich manierierten Gelehr-
tentums des Anonymus wurde durch die Studie von Steiner unterstrichen, 
welche ein Kapitel ihrer Dissertation der Rhetorik und Stilistik seiner Briefe 
widmete92. Die deutsche Forscherin untersuchte unter diesem Blickwinkel 
zuvörderst zwei Briefe des Anonymus, epp. 27 und 33, und stellte analoge 
Beobachtungen bei den übrigen Briefen der Sammlung an. Wenn wir bei 
unseren Hinweisen von der sorgfältigen Studie von Steiner ausgehen, so stel-
len wir zunächst in der gesamten Briefsammlung die deutliche und bewußte 
Verwendung eines kompletten Systems der Auswahl von Figuren fest, durch 
welche seine Weltanschauung zum Ausdruck kommt. So sind rhetorische 
Figuren (Homoioteleuton, Allegorie, Antithese, Pleonasmus, Polyptoton, Pa-
ronomasie, Hyperbaton, Parechese u. a.)93, durchsetzt mit epistolographi-
schen Motiven, wie ζ. B. die klassischen sprichwörtlichen Redensarten ,,ό 
δεύτερος ττλοΰς" (ep. 17, 4, u. a.), ,,Προμέρου κύνας" (ep. 47, 32) oder 
,,'Αράβιος αυλητής" (ep. 94, 1 1 - 1 2 ) , mit mythologischen Bildern („. . . "Αρ-
γού τους οφθαλμούς", ep. 93, 4 - 5 ) oder mit Sätzen, in welchen das „Spiel" 
zwischen Mythos und Rhetorik (in ihrer grammatischen Dimension) sich 
perpetuiert („. . . βάλλειν κατά σκοποΰ καλώς ή ό της Θέτιδος διδαχθείς, 
δτι μη της χείρουος, της κρείττονος δέ μαθητείας έξήρτησαι", ep. 26, 
29 — 30) im Übermaß vorhanden94. Doch wenn man sich zunächst von unse-
rem Epistolographen ein Bild auf Grund von rein „technischen" Charakteri-
stika macht, welche auch bei anderen byzantinischen Autoren aufgespürt wer-
den können, so schimmert doch in der Briefsammlung der British Library 
eine gewisse neuplatonische Lebensauffassung durch, in welcher die Ideale 
der Erziehung und der Bescheidenheit des Verfassers der Briefe zum Tragen 
kommen — unabhängig davon, ob sich der Anonymus logischerweise ohne-
dies mit diesen Idealen identifiziert, insofern er den Beruf eines Lehrers 
ausübt. Die wohlbekannte Phrase aus ep. 29, 7 — 10, in welcher der Anony-
mus kundtut, daß er lediglich ein kleines Haus mit Büchern und nur einen 
Diener hat, wird verständlicher, wenn sie aus dieser Perspektive interpretiert 
wird95. 

In einem vorangehenden Kapitel wurde der Versuch unternommen, die 
Persönlichkeit des Anonymus zu beschreiben96, weshalb wir bei diesem 
Aspekt hier nicht länger verharren wollen. Doch sei angemerkt, daß die Aus-
druckstechnik des Briefes mit der rein ideologischen Dimension unseres 

91 Ebd. 1 5 1 - 1 5 2 und unten (Index locorum), S. 133 f. 
9 2 Steiner, Untersuchungen 1 1 5 - 1 2 8 . 
9 3 Ebd. 1 1 6 - 1 1 8 , 1 2 0 - 1 2 4 und unten (Index graecitatis) S. 107 f. 
9 4 Die diesbezüglichen Beispiele sind zahlreich; deswegen sei der Leser auf die Testimonia der 

Briefe bzw. auf die Indizes verwiesen. 
9 5 Vgl. oben, S. 1 2 * - 1 3 * . 
9 6 S. oben, S. 1 4 * - 1 6 * . 
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1. Zum Autor und seinem Werk 21* 

Autors ebenso übereinstimmt, wie der Gebrauch von Symbol-Bildern und 
eines konkreten Wortschatzes in seinem Text97. Diese Perspektive ist beim 
Anonymus nicht so sehr bei den kleinen syntaktischen Eigentümlichkeiten 
anwendbar, welche Steiner vermerkte98, als vielmehr bei den deutlich häufige-
ren (wenngleich wenig beeindruckenden), von ihr ebenfalls nachgewiesenen 
neuen Bedeutungen, welche zumeist in den Bereich der Lexikographie gehö-
ren99, also mit dem Gebrauch konkreter Wörter in einem ebenfalls konkreten 
Ambiente. Wir wollen exemplarisch an bestimmten Beispielen der Briefe 
dreier von den zahlreichen Empfängern eine lexikographische Auswahl un-
tersuchen, nämlich bei dem wohlbekannten Kanstrisios (epp. 17. 30. 44. 55), 
bei seinem Kollegen Michael, zu welchem der Autor — so wie zum Kanstri-
sios — ein sehr schlechtes Verhältnis hat (epp. 36 und 51), und schließlich 
beim Patriarchen (epp. 31. 47. 53 — 54 und 88). Hier werden διαβολή und 
συκοφαντία indirekt durch Analogien zum Ausdruck gebracht, welche zu 
Pfeil und Bogen Beziehung haben (άφανής τοξεία, ep. 30, 8 — 9, άφεσις 
βελών, ep. 30, 11, oder auch κενήν ίων γενέσθαι . . . την φαρέτραν, ep. 30, 
30), während die Phrasen μύω τους οφθαλμούς und βύοο τά ώτα (ep. 17, 
11 — 12) das Ubermaß des Geschehens andeuten. Das feindliche Entgegen-
treten wird berechtigtermaßen als στάσις φιλόνεικος (ep. 55, 35 — 36), aber 
auch als τρόπος κυνών (ep. 36, 5) angesehen; πλεονεξία sowie άμαρτία 
(ep. 51, 71) charakterisieren Michael, wobei der Gegensatz zwischen der ge-
ziemenden Haltung des gläubigen Christen ihm gegenüber, wie sie der An-
onymus sieht, und der Haltung Michaels und des Kanstrisios mehr als deut-
lich wird (epp. 36, 11 — 14 und 55, 41 — 45). In deutlichem Gegensatz zu allem 
Vorangehenden stehen die Liebe und die Verehrung, welche ihn mit dem 
Patriarchen verbinden; hier heißt es: χρηστά σπλάγχνα (ep. 47, 41—42), 
δοΰλος δεσπότου (ep. 54, 9—10), aber auch παρατρέχω δεσποτική ν εν-
τολή ν (ep. 53, 12)100. 

Den Prosarhythmus des Anonymus hatte bereits Browning zum Gegen-
stand einer sorgfältigen Untersuchung gemacht; er stellte fest, daß unser Epi-
stolograph das Meyer'sche Gesetz „stricdy observed"1 0 1 . Später kam Hörand-
ner auf die Frage zurück; er stellte in seinem Buch über den Prosarhythmus 

9 7 S. die Analysen über den literarischen Wert der historischen Schriften des Johannes Kantaku-
zenos durch A. Kazhdan, Byzantion 50 (1980), 279 — 335, bzw. des Niketas Choniates und 
des Nikephoros Gregoras, in: Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth 
Centuries, Cambridge 1984, 256 - 286, und die weniger ausführlichen entsprechenden Beob-
achtungen von R. Scott über die Chronik des Malalas in: Byzantine Diplomacy, hrsg. v. J. 
Shepard-S . Franklin, London 1992, 159-165 . Sehr hilfreich sind hier die Bemerkungen 
von Hatlie, Byzantine Epistolography 2 2 5 - 2 3 4 . 

9 8 Steiner, Untersuchungen 124-125 . 
9 9 Ebd. 129-142 . 

1 0 0 Eine schöne Darstellung der byzantinischen Epistolographie des 10. Jahrhunderts verfaßte 
jüngst Mullett, Writing 172-185 . 

101 Browning, Correspondence 433. 
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in der by2antinischen Rhetorik die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor, 
welche auf den ersten 197 Zeilen der Ausgabe Browning—Laurdas beruh-
ten102. 

Auch Steiner untersuchte den Prosarhythmus des Anonymus, wobei sie 
von 15 Briefen des Corpus in der British Library ausging103. Ihre Ergebnisse 
weichen etwas von denen Hörandners ab: Cl: 88,1% gegenüber 88%; cl: 
74,3% gegenüber 85,2% (Hier ist also der Unterschied etwas größer) und 
Cl + cl: 79,1% gegenüber 86,2%104. Es ist bekannt, daß die Bewertungskrite-
rien des Prosarhythmus gewisse Züge der Subjektivität hinsichtlich der Er-
gebnisse in sich tragen, da die persönliche Intonation, aber auch die Inter-
punktion eine große Rolle spielen. Da die Differen2 zwischen den Ergebnis-
sen der beiden Forscher unbedeutend ist und insbesondere bei Cl nahezu 
eine Ubereinstimmung gegeben ist, halte ich es nicht für notwendig, eine 
neue detaillierte Untersuchung des Prosarhythmus des Anonymus durchzu-
führen105. 

2. Handschriftliche Überlieferung 

Das Briefcorpus des Anonymus wird, wie bereits erwähnt106, von einer einzi-
gen Handschrift (codex unicus) überliefert; es handelt sich um den Codex 
Additional 36749 der British Library. Es folgt die Beschreibung der Hand-
schrift107: 

ADDITIONAL 36749 
10. Jahrhundert 1. H. (ff. 1 -286) , 16. Jahrhundert A. (ff. 287-330) Perga-
ment (außer ff. 287-331: Papier) mm 173,5 X 132,5 (Schrift: mm 121 X 91) 
ff. II, 331, I' Lin. 20 

1 0 2 Hörandner, Prosarhythmus 142, 172. Ich weise darauf hin, daß Hörandner (ebd. S. 142) 
feststellt, der Anonymus halte „die Beschränkung auf 2 + 4 sehr korrekt ein". 

1(13 Steiner, Untersuchungen 1 4 3 - 1 5 2 . 
1 0 4 Ebd. 145. 
1 0 5 Um mir dennoch eine Meinung über den Prosarhythmus unseres Epistolographen zu ma-

chen, untersuchte ich stichprobenweise die epp. 32 und 48. Unter dem Vorbehalt aller Ab-
weichungsmöglichkeiten, welche bei kurzen Texten möglich sind (Die beiden Briefe umfas-
sen insgesamt nicht mehr als 25 Zeilen), ergibt sich folgendes Bild: Cl-2: 20%, Cl-4: 60%, 
Cl 2 + 4: 80%; cl-2: 16,2%, cl-4: 21,6%, cl-2 + 4: 37,8% und Cl + cl: 58,9%. Ich verweise 
insbesondere auf das Ergebnis des Typus Cl 2 + 4: 80%, welches den Ergebnissen Hörand-
ners (88%) und Steiners (88,1%) sehr nahe kommt. - Frau Dr. Foteini Kolovou danke ich 
für ihre Hilfe bei der Untersuchung des Prosarhythmus. 

1 0 6 S. oben S. 1*. 
1 0 7 B. L. Fonkic, welcher die Güte hatte, mir seine persönlichen Notizen zum Codex der British 

Library zur Verfügung zu stellen, sei an dieser Stelle aufrichtig gedankt. 
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2. Handschriftliche Überlieferung 23* 

Lagen: FHHF. 1 X 6 - 1 (5; Bl. 6 ist herausgeschnitten), 1 0 x 8 (85), 
1 x 6 + 1 (92), 1 X 8 (100), 1 X 10 - 2 (108; Bl. 3 u. 7 sind herausge-
schnitten), 12 x 8 (204), 1 X 10 - 2 (212; Bl. 2 u. 8 sind herausgeschnitten), 
1 X 8 (220), 1 x 10 - 2 (228; Bl. 2 u. 8 sind herausgeschnitten), 1 x 1 0 - 2 
(240; Bl. 9 u. 10 sind herausgeschnitten), 5 x 8 (280), 1 x 10 - 2 (288; Bl. 5 
u. 6 sind herausgeschnitten), 5 x 8 (328), 1 x 2 (330). Griechische Kustoden 
1) auf dem 1. Recto oben links ab f. 6r (ß) [dann unregelmäßig: ζ (f. 141), η 
(f. 221), θ (f. 301), θ (sic, f. 381), ι (f. 461) usw.] bis f. 273r (λθ), 2) auf dem 
letzten Verso unten links ab f. 13v ((3) [dann wieder unregelmäßig, wie oben] 
bis f. 280v (λθ). 

Wasserzeichen: (ff. 287 — 330): Anker im Kreis ähnlich Briquet 464 (Inns-
bruck 1489), 467-469 (Venedig 1495, Venedig 1497, Bologna 1512) und 471 
(Prag 1527). 

Liniierung: Lake I, 2e = Leroy 20 A 1. 

Einband Modern: Weinrotes Leder über Holz. Restteile des alten Ein-
bände (wohl 17. Jahrhundert: hellbraunes Leder mit Blindprägung) sind gegen 
die Spiegel geklebt. Vorn und hinten je zwei unnumerierte fliegende Blätter. 
Bei der Bindung wurden die Ränder stark beschnitten. Auf f. l r : lateinischer 
Pinax (italienische Hand des 16. Jahrhunderts): «Gregorii Epistolae acepha-
lae; Eiusdem aliquot sententiae tetrasticho absolutae; Eiusdem exhortatio ad 
sua(m) a(n)i(m)am; Epistolae anonymae; Hieroclis Philosophi opusculum su-
per aurea carmina Pythagorae.» 

Fol. 331: Fragment mit folgender Notiz: «Compieza este codice desde 
cazca del fin de la epist. 225 de las impresas, pagin. 912, lin. 5a a fine v. 
άναδίδαξον». 

Inhalt 1. (ff. 2—122) Gregorios von Nazianz, Briefe (ed. P. Gallay, Saint 
Gregoire de Nazianze, Lettres, I —II, Paris 1964—1967). 

2. (ff. 123-131) Gregorios von Nazianz, Gedicht I, 2, 33 (PG 37, 927 -
945) und II, 1, 88 (PG 37, 1435-1442). 

3. (ff. 13Γ-135) Leon Choirosphaktes, Gedichte (PG 86, 2263-2268 = 
E. Cougny, Anthologiae graecae Appendix III, Paris 1890, c. IV, 75; G. Ko-
lias, Leon Choerosphactes, Athen 1939, 130-132). 

4. (ff. 135v —232) Die 122 Briefe des anonymen Professors. Am oberen 
Rand des f. 135v sind Titel und Autorname herausgeschnitten. 

Die Briefe sind am Rande von 1 bis 130 mit etlichen Fehlern108 durchnu-
meriert. In der vorliegenden Ausgabe behalten wir die von Browning, Corre-

1 0 8 Dies hat bereits Browning, Correspondence 400, bemerkt; er meinte jedoch, daß die Briefe 
nicht von der Hand des Hauptkopisten unseres Codex oder zumindest nicht mit derselben 
Tinte durchnumeriert worden sind. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:27



24* Einleitung 

spondence 402 —425109, vorgeschlagene Zählung bei, um Mißverständnisse 
zu vermeiden. 

5. (ff. 233 — 330v) Hierokles, Kommentar zum pythagoreischen carmen au-
reum (ed. F. W. Koehler, Hieroclis in aureum pythagoreorum carmen com-
mentarius, Stuttgart 1974). 

Leer: ff. 122v, 232v 

Kopisten: In der ersten Hälfte des 10. Jahrhundert arbeiteten zwei Kopisten 
am Codex: 

A. (ff. 2 - 3 3 , 34v —41, 42 v -48 , 50v-122, 123-194v, 196v-200, 201 v -
222v, 224v—232, 233-286"): Dieser Kopist schreibt den Großteil des Codex. 
Ihm ist die Notiz ,,κ(ύρι)ε βοήθει . . ." auf f. 122v zuzuweisen, von welcher 
der nicht erhaltene Rest laut Catalogue of Additions (s. unten, Bibliographie) 
lautete: „... τ ώ σώ δούλω Ιωάννη τ ω ... τ ω λ ...". 

Β. (ff. 33ν —34,41ν—42, 48 ν -50 , 195-196', 200 ν-201, 223-224, 279 ν -
280). 

Weitere Hände: 
C. (ff. 135v —232): eine spätere Hand, die die Briefe des Anonymus durch-

korrigiert hat110. 
D. (ff. 287 —330v): "Αγγελος Καλαβρός τοΟ Φιλλέττη (16. Jahrhundert 

Α.; zu ihm s. Ε. Gamillscheg—D. Harlfinger, Repertorium der griechischen 
Kopisten 800-1600, 1/A, Wien 1981, Nr. 5). Subskription auf f. 330v: Έ γ ώ 
άγγελος καλαβρός (του φιλλέττη supra lin.) ιερομόναχος (sic) της | με-
γάλης μονής σ(ωτή)ρ(ο)ς της μεσσήνης | άνεττλήρωσα την έξήγησιν 
τοΰ HI ΐεροκλέους (sic) εις τά χρυσά εττη του ττυθαγόρου. 

Provenienz Laut Notiz auf einem Zettel am Anfang des Bandes wurde die 
Handschrift vom British Museum am 13. Januar 1903 gekauft: «Purchased 
of Β. Quaritch 13 Jan 1903». Vorbesitzer sind nicht bekannt. Aus der Notiz 
des Kopisten Angelos Kalabros, der den Codex ergänzt hat, ergibt sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit, daß unser Codex sich während des 16. Jahrhun-
derts auf Sizilien befand. Für letzteres spricht übrigens auch der italienische 
Pinax (s. oben Einband). Die spanische Notiz auf f. 331 läßt schließlich die 
Vermutung zu, daß der Codex zeitweise in Spanien aufbewahrt wurde, bevor 
er nach England gelangte. 

Erhaltungszustand: Abgesehen von den herausgeschnittenen Blättern (s. 
oben, Lagen) sind auch die folgenden in der oberen bzw. unteren Ecke teil-
weise zerrissen (ohne Textverlust): ff. 92, 137, 217, 220, 230, 263. 

109 Browning gibt in Klammern die jeweilige Briefzahl des Codex an; vgl. diesbezüglich Lemerle, 
Humanisme 246 A. 12. S. unten S. 26* A. 112. 

110 Es ist schwer zu sagen, ob der Korrektor auf der Grundlage einer anderen Handschrift 
gearbeitet hat. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:27



3. Ausgaben und Übersetzungen der Briefe 25* 

Bibliographie 
Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum in the years 

MDCCCC - MDCCCCV, London 1907, 206-208. 
S. G. Mercati, Intorno all'autore del carme εις τά εν Πυθίοις θερμά (Leone 

magistro Choirosphaktes), Rivista degli Studi Orientali 10 (1923-25), 
212-248 [= Collectanea Byzantina I, Bari 1970, 271-309], 

M. Richard, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, Paris 1952, 
65-66 . 

R. Browning, The Correspondence of a Tenth-Century Byzantine Scholar, 
Byzantion 24 (1954), 398-400. 

F. W. Köhler, Textgeschichte von Hierokles' Kommentar zum carmen au-
reum der Pythagoreer, Diss. Münster 1965, 84—89. 

F. W Köhler, Hieroclis in aureum pythagoreorum carmen commentarius, 
Stuttgart 1974, XIX-XX. 

C. Gallavotti, Planudea (X). 37. — L'anacreontica de Thermis di Leone Ma-
gistro, Accad. Nazionale dei Lincei, Boll, dei Classici, 3/11 (1990), 78 — 
103. 

3. Ausgaben und Übersetzungen der Briefe 

3.1. Ausgaben 

1) G. M. Arampatzoglu, Φωτίειοξ Βιβλιοθήκη II, Konstantinopel 1935, 
251-253. 
Auf S. 251 wird ep. 1 des Anonymus ediert (Empfänger ist der Metropolit 
von Herakleia, Anastasios); weiters werden auf S. 251—253 kleine Ab-
schnitte aus epp. 8. 20. 30. 46. 52. 60. 80 und 106 nach keinerlei Bewer-
tungskriterien ediert. 

2) G. M. Arampatzoglu, 'Αλληλογραφία άρχαίων κωδίκων σχετική πρός 
εκκλησιαστικά π ρ ό σ ω π α και ττρός σχολικά και άλλα ζητήματα, 
'Ορθοδοξία 16 (1941), 133-136, 158-161. 
Edition der epp. 63. 69. 73. 85 und 91, die an die Metropoliten Nikepho-
ros von Philippupolis, Alexandras von Nikaia, Basileios von Neokaisareia, 
Leon von Sardeis und Gregorios von Ankyra gerichtet sind. Es sei ver-
merkt, daß die editorischen Beiträge von Arampatzoglu keinerlei wissen-
schaftlichen Anspruch erheben und weit davon entfernt sind, zufrieden-
stellend zu sein. Die Texte sind weder von einem kritischen Apparat noch 
von einem apparatus fontium begleitet; sie weisen ziemlich viele Verlesun-
gen auf. 

3) R. Browning, The Correspondence of a Tenth-Century Byzantine Scholar, 
Byzantion 24 (1954), 397-452. 
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Auf S. 4 4 1 - 4 5 2 werden die epp. 1. 8. 2 6 - 2 7 . 31. 5 3 - 5 4 . 63. 69. 71. 73. 
8 3 - 8 4 . 88. 91. 94. 9 8 - 9 9 . 112 und 118 ediert111. Browning beschrieb 
die Handschrift der British Library sehr detailliert, er bot für jeden Brief 
das Incipit und ein Inhaltsresume (in der ersten Person). Ferner identifi-
zierte er zahlreiche Briefempfänger, stellte ihre prosopographischen Daten 
zusammen und kommentierte schließlich den Inhalt der Sammlung aus 
historischer Sicht. Die Edition Brownings befindet sich auf viel höherem 
Niveau als jene von Arampatzoglu, kann aber nicht als kritisch angesehen 
werden (welchen Anspruch sie auch nicht erhebt); so wird nur dreimal 
(S. 443, 444 und 449) eine Textvariante angegeben, ein apparatus fontium 
fehlt völlig. 

4) B. Laurdas, Ή συλλογή επιστολών τοϋ κωδικός ΒΜ, ADD, 36749, 
"Αθήνα 58 (1954), 176-198. 
Auf S. 193-198 werden die epp. 31. 5 3 - 5 4 . 63. 69. 86. 98 und 99 kritisch 
ediert112. Die Studie von Laurdas wurde fast gleichzeitig mit dem Artikel 
Brownings publiziert. Der griechische Forscher, dem die editorischen Bei-
träge von Arampatzoglu unbekannt waren, der aber wußte, daß die Edi-
tion Brownings ante portas stand113, beschrieb den Inhalt der Briefsamm-
lung, er bot die Namen der Adressaten sowie die Incipit und Desinit eines 
jeden Briefes, sowie ein höchst nützliches Register der Zitate, welche die 
klassische Bildung des Anonymus bezeugen114. Die Ausgabe ist zufrieden-
stellend, ohne Verlesungen und unter Erwähnung von Textabweichungen 
(S. 194 und 195); auch hier gibt es keinen kritischen Apparat. 

1 1 1 Wie bereits festgestellt, hatte Arampatzoglu vor Browning die epp. 1. 63. 69. 73 und 91 
publiziert, welche auch Browning in seine Edition aufnahm. Wie Browning, Correspondence 
401 Α. 4 - 5 , aber selbst betont, sah er sich nicht in der Lage, in den englischen Bibliotheken 
ein Exemplar der Φωτίειοζ Βιβλιοθήκη zu finden, doch auch Arampatzoglus Publikation 
in der Zeitschrift 'Ορθοδοξία war ihm erst durch die Vermitdung von Romilly Jenkins 
zugänglich, als er seine Studie bereits zum Druck gegeben hatte. Er stellte hierzu jedoch 
fest, daß „ . . . as the periodical is not easily accessible, and as the text printed by Gennadios 
is not entirely accurate, I have thought it best to leave the Appendix to the present paper 
unchanged". 

1 1 2 Ausgenommen ep. 86 sind alle anderen Briefe in der Edition von Browning enthalten. Wir 
folgen der definitiven Zählung der Briefe und nicht jener von Laurdas, welcher die von ihm 
edierten Briefe von 1 - 8 durchzählt, wobei er in ( ) die Nummer vermerkt, welche der Brief 
in der Handschrift trägt. Diese Vorgangsweise bewirkt einige Verwirrung, da, wie bereits 
gezeigt (S. oben, S. 2 3 * - 2 4 * ) , diese Zählung nicht ganz korrekt ist. 

1 1 3 Nach seinen eigenen Worten erfuhr Browning (Correspondence 397*), als er das Manuskript 
der obigen Untersuchung zur Publikation gegeben hatte, daß Laurdas sich ebenfalls mit der 
Briefsammlung des Anonymus auseinandergesetzt hatte. 

1 1 4 Laurdas, Συλλογή επιστολών 189-193 . Die Quellenzitate werden nicht angeführt, da, wie 
Laurdas meinte, dies die Aufgabe eines künftigen Editors sei. Vgl. auch Steiner, Untersu-
chungen 108. 
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3. Ausgaben und Übersetzungen der Briefe 27* 

5) R. Browning-B. Laurdas, To κείμενον των επιστολών τοΰ κωδικός ΒΜ 
36749, EEBS 27 (1957), 151-212 , und Υπόμνημα είς τάς έπιστολάς 
τοΰ κωδ. ΒΜ 36749, ebd. 391-392 . 
Edition der übrigen hundert Briefe, die in den vorangehenden Beiträgen 
der beiden Forscher unediert geblieben waren. Besagte Studie ist deutlich 
anspruchsvoller in ihren editorischen Zielen als die vorangegangenen; es 
gibt einen kritischen Apparat, wenngleich rudimentär, während der Leser 
für die Testimonia einerseits auf das zwei Seiten umfassende Υπόμνημα 
und andererseits auf die Stellenauflistung in der Studie von Laurdas ver-
wiesen wird, die wir oben genannt haben115. Der Verzicht auf Absätze 
irritiert den Leser erheblich. Hingegen sind Verlesungen und Auslassun-
gen sehr gering an Zahl116. Ein erheblicher Mangel, der bereits in den 
früheren Studien von Browning und Laurdas zutage trat, ist das vollstän-
dige Fehlen von Registern117. 

Der Abschluß der Briefedition des anonymen Professors gab der wissen-
schaftlichen Forschung den Impuls zur Auseinandersetzung mit der Text-
erstellung, aber auch mit den historischen Problemen im 10. Jahrhundert, die 
sich aus dem Text ergaben. 

Der erste Forscher, der zur Edition von Browning und Laurdas Korrektu-
ren vorschlug, war N. Tomadakes118. Er las den Text der Briefe während des 
Druckes aufmerksam und bereicherte mit seinen Verbesserungsvorschlägen 
den Apparatus criticus eines Teiles der Briefsammlung, freilich ohne Zustim-
mung der beiden Herausgeber119. Ein Jahr nach der Ausgabe von Browning 
und Laurdas veröffentlichte Pere Jean Darrouzes in derselben Zeitschrift 
seine Anmerkungen zur Edition der Briefsammlung120. Darrouzes, der be-
reits 1952 das Corpus der Briefe des Anonymus kopiert hatte121, bot zu-

1 , 5 Das Υπόμνημα enthält viele, aber nicht - wie vielleicht zu erwarten - alle Quellenzitate 
für die Stellen, die Laurdas in der Liste verzeichnet hat. Schließlich sei vermerkt, daß der 
Leser für jede Frage im Zusammenhang mit der Briefsammlung auf die vorangegangenen 
Studien der beiden Forscher verwiesen wird, da die Ausgabe lediglich von einer andeutungs-
weisen, zwei Seiten umfassenden Einführung begleitet ist. 

116 Versehen der Ausgabe werden im Υπόμνημα ει; τάζ έπιστολάς . . . 391 und Α. 1 korrigiert. 
1 1 7 Eine sehr gute, zusammenfassende Bewertung der Briefeditionen des Anonymus findet man 

bei Lemerle, Humanisme 246 A. 12. 
1 1 8 Browning-Laurdas, Τό κείμενον των επιστολών 212 Α. 
1 1 9 Tomadakes las den Text von S. 153 bis S. 196 der Edition Browning-Laurdas durch; im 

weiteren griff er auf Ersuchen der beiden Herausgeber in den Texten nicht mehr ein. Verbes-
serungen von Tomadakes finden sich auf den S. 171, 176, 179, 180 und 182 der Ausgabe. 

1 2 0 J. Darrouzes, Σύμμεικτα. Corrections aux lettres anonymes de Lond. Addit. 36749, E E B S 
28 (1958), 4 4 4 - 4 4 6 . Darrouzes setzt sich sowohl mit dem ersten Beitrag von Browning 
als auch mit der gemeinsamen Ausgabe von Browning und Laurdas auseinander; hingegen 
beschäftigt er sich weder mit der Edition von Laurdas noch mit derjenigen von Arampatzo-
glu. 

121 Corrections 444. 
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nächst einige Anmerkungen zum Aufbau der Edition und korrigierte an-
schließend zahlreiche Versehen der Herausgeber, nicht ohne auch einige 
Konjekturvorschläge zu machen1 2 2 . Die Edition von Browning und Laurdas 
zog sogleich auch das Interesse von I. Th. Kakrides auf sich, welcher eine 
erhebliche Zahl von Verbesserungsvorschlägen zum edierten Text machte 
und zugleich anmerkte, daß die Edition in Bezug auf die Interpunktion man-
gelhaft sei123. Weitere Verbesserungsvorschläge zu den Briefen des Anony-
mus machten Athanasios Kambylis124 und Erich Trapp1 2 5 . 

Nach dem Abschluß der Edition förderte Paul Lemerle in seinem klassi-
schen Werk „Le premier humanisme byzantin", Paris 1971, vor allem unter 
dem historischen Aspekt die Forschung wesentlich. Der französische Byzan-
tinist hatte den Wert der Briefsammlung erkannt126 und widmete ihr S. 246 — 
257 seines Buches, wobei er das Material in fünf Teile gliederte: Le professeur 
anonyme127 (S. 246 — 248), Les soucis d'un professeur (S. 248 —250), Fonc-
tionnement d'une ecole d'enseignement moyen (S. 250 — 252), Le contenu 
de l'enseignement (S. 252 — 255) und Enseignement et societe (S. 255 — 257). 
Lemerle erkannte sogleich, daß die Edition von Browning und Laurdas nicht 
definitiv sein konnte und unterstrich die Notwendigkeit einer neuen kriti-
schen Edition der Sammlung, welche von einer Ubersetzung und einem 
Kommentar begleitet sein sollte. Er zeichnete die Persönlichkeit des Anony-
mus nach, wobei er immer von den Briefen ausging, jedoch auch das Am-
biente der Zeit einbezog; dabei skizzierte er erstmals mit nachahmenswerter 
Genauigkeit die gesellschaftliche Dimension der Briefsammlung in Verbin-
dung mit der Funktion der Schule in mittelbyzantinischer Zeit. 

Bekanntermaßen entstand das Buch von Paul Speck, „Die kaiserliche Uni-
versität von Konstantinopel", München 1974, fast gleichzeitig mit Paul Le-
merles „Le premier humanisme byzantin"128. Speck widmete, anders als Le-

1 2 2 Ebenda 445, 446. 
1 2 3 I. Th. Kakrides, Ποικίλα Ελληνικά, 13. Διορθωτικά στις 'Επιστολές τοϋ κώδ. Β Μ 36749, 

'Ελληνικά 16 ( 1 9 5 8 - 1 9 5 9 ) , 2 2 0 - 2 2 2 . 
1 2 4 Α. Kambylis, Miscellanea critica byzantina, in: Opus Nobile. Festschrift zum 60. Geburtstag 

von Ulf Jantzen, Wiesbaden 1969, 8 4 - 8 5 . 
1 2 5 Die Verbesserungen von Trapp fanden bei Steiner, Untersuchungen 88 A. 4, 90 A. 2, 97 

A. 3 und 99 A. 2, Aufnahme. 
1 2 6 P. Lemerle, Eleves et professeurs ä Constantinople au X e siecle, Comptes Rendus des Sean-

ces de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (1969), 5 7 6 - 5 8 7 , insbes. 5 7 8 - 5 8 4 . 
1 2 7 Diese Bezeichnung hat sich im allgemeinen durchgesetzt; zu ihr und anderen Bezeichnungen 

s. o. S. 1* Α. 1. 
1 2 8 Vgl. die Rezension von P. Speck über die Arbeit Lemerles (BZ 67 [1974], 3 8 5 - 3 9 3 ) , aber 

auch, was er selbst im Vorwort seines Buches (S. VII ) sagt. Die Antwort Lemerles findet 
sich in seinem späteren Buch, Cinq etudes sur le X l e siecle byzantin, Paris 1977, 196, bes. 
mit Α. 1 und 2, aber auch in der Gestalt von Ergänzungen zu den Ubersetzungen von ,Le 
Premier humanisme byzantin', welche seit damals erschienen. Ich verweise beispielsweise 
auf die griechische Übersetzung Ό πρώτος βυζαντινός ουμανισμός, Athen 1981, 324 
Α. 52, 327 Α. 60, 364 Α. 75, 3 7 6 - 3 7 7 mit Α. 1 und passim. 
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merle, der Briefsammlung des Anonymus kein eigenes Kapitel, verwertete 
aber sehr weitgehend und mit einem gewissen Maß an Übertreibung, was 
man über die Schulen in Konstantinopel im 10. Jahrhundert an Informatio-
nen aus den Briefen herausziehen kann (S. 29 ff., 45 ff., 70 ff.). 

1981 gab Verf. auf dem 16. Internationalen Byzantinistenkongreß seine 
Absicht bekannt, das Briefcorpus des Anonymus erneut kritisch zu edie-
ren129. Im selben Jahr untersuchte W Hörandner die Briefe des Anonymus 
in seinem Buch über den Prosarhythmus in der byzantinischen rhetorischen 
Literatur130. Schließlich erschien 1987 die Dissertation von Astrid Steiner, 
welche zur Gänze den Briefen des Anonymus gewidmet war: „Untersuchun-
gen zu einem anonymen byzantinischen Briefcorpus des 10. Jahrhunderts", 
Peter Lang/Frankfurt am Main —Bern—New York—Paris. Es handelt sich 
um einen beachtenswerten Beitrag, der die Forschungen zum Anonymus 
deutlich vorantreibt. Hervorhebenswert sind jene Kapitel der Arbeit, welche 
die Briefe des Anonymus im Rahmen des Genus der byzantinischen Episto-
lographie (S. 17 ff., 40 ff.), der klassischen Bildung des Anonymus (S. 86 ff.), 
sowie der grammatikalischen, syntaktischen, stilistischen, aber auch rhetori-
schen Eigenheiten der Briefe (S. 115 ff., 129 ff.) behandeln. 

3.2. Übersetzungen 

R. Browning, Byzantinische Schulen und Schulmeister, Das Altertum 9 
(1963), 105-118. 
Ausschnitte der epp. 110 und 38 in deutscher Übersetzung. 

R. Browning, Teachers, in: G. Cavallo (Hrsg.), The Byzantines, Chicago — 
London 1997, 95-116. 
Ausschnitte der epp. 81 und 110 in englischer Übersetzung. 

Ferner finden sich kurze Abschnitte in französischer Übersetzung in den 
Publikationen Lemerles Eleves et professeurs ä Constantinople au Xe siecle, 
a.O., 578-583, und Humanisme, 246 f. Schließlich hat Steiner in ihr Buch 
über das Corpus der British Library folgende 55 Briefe des Anonymus zur 
Gänze oder teilweise in deutscher Übersetzung bzw. Paraphrase aufgenom-
men: epp. 1. 3. 7 - 9 . 10-12 . 15. 17. 19-21 . 23 -24 . 26 -27 . 30. 32. 38 -40 . 
42. 48 -49 . 53-54 . 57. 61 -64 . 69 -72 . 74. 77 -78 . 80. 82. 86. 93. 95. 98. 
100-101. 104. 108-110. 112. 122; hierbei handelt es sich zweifellos um 
einen bemerkenswerten Übersetzungsansatz, welcher dem schwierigen Text 
in besonderer Weise gerecht zu werden sucht. 

1 2 9 A. Markopoulos, Edition des textes (Xe s.), XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. 
Akten I/Beiheft (= J O B 31, 1981/Beiheft), 2. 1; vgl. auch die Bemerkung von R. Browning, 
XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten 1/1 (= J O B 31/1 [1981], 6 2 - 6 3 ) . S. 
weiters Markopoulos, La critique des textes 3 1 - 3 7 , mit Edition von ep. 88 des Anonymus. 

1 3 0 Hörandner, Prosarhythmus 1 4 1 - 1 4 2 , 172; s. oben S. 2 1 * - 2 2 * . 
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4. Zur vorliegenden Ausgabe 

Als Grundlage der vorliegenden kritischen Ausgabe der Briefe des Anonymus 
diente der Codex der British Library. Die Handschrift ist orthographisch fast 
fehlerfrei und bietet beim Lesen keinerlei Schwierigkeiten. Sprachliche und 
stilistische Eigenheiten des Anonymus wurden selbstverständlich beibehalten. 
Der Text der vorliegenden Edition ist, wie üblich, von einem apparatus fon-
tium und einem appratus criticus begleitet. Im ersten wurde der Versuch 
unternommen, die zahlreichen Anspielungen des Anonymus auf klassische 
und patristische Texte sowie auf das Alte und das Neue Testament aufzuspü-
ren und aufzunehmen. Es besteht kein Zweifel, daß die direkten und indirek-
ten Zitate aus antiken Texten gegenüber denjenigen aus anderen Texten deut-
lich überwiegen; auch dies ein Hinweis auf die antikisierende Ausrichtung 
unseres Epistolographen. 

Im kritischen Apparat der Edition, welcher prinzipiell negativ gestaltet 
ist, werden Verbesserungen gegenüber dem überlieferten Text, Ergänzungen, 
Konjekturen, Tilgungen etc. vermerkt. Offensichtliche orthographische Ver-
sehen werden nicht angeführt. Von den Verbesserungsvorschlägen der bishe-
rigen Forschung werden lediglich jene erwähnt, welche für den Text relevant 
sind. Die Verlesungen der früheren Ausgaben werden nicht angegeben. 

Der Edition des Originaltextes sind Resümees aller Briefe (Regesten) in 
der dritten Person vorangestellt. Hier wurde der Versuch unternommen, die 
Empfänger zu identifizieren und die auf die Personen bezügliche Bibliogra-
phie zusammenzustellen; über viele der Adressaten wissen wir leider nach 
wie vor entweder wenig oder gar nichts. Auch wurde, wo es möglich war, 
zur Datierung der Briefe Stellung genommen. 

Die Edition beschließen folgende Indizes: 1. Nominum propriorum, 2. 
Verborum ad res Byzantinas spectantium, 3. Graecitatis, 4. Verborum memo-
rabiliorum, 5. Locorum, 6. Eorum ad quos scriptae sunt Anonymi Professo-
ris epistulae. 

Nachtrag 

J. Köder empfahl mir, die Möglichkeit zu überprüfen, daß es sich bei der 
οικουμενική συμφορά in ep. 26, 18 um die Anspielung auf ein klimatisches 
Ereignis handeln könnte131. Dies scheint mir sehr erwägenswert zu sein, und 
es bleibt festzustellen, welches klimatische Geschehen zu jener Zeit so gewal-
tige Auswirkungen auf Byzanz gehabt haben könnte, daß es die Bezeichnung 
συμφορά erhielt, welche Charakterisierung offenbar sowohl vom Anonymus 
als auch vom Empfanger als absolut gerechtfertigt empfunden wurde. Falls 

131 S. oben, S. l* -2* . 
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Nachtrag 31* 

die Worte οικουμενική συμφορά wirklich auf ein klimatisches Geschehen 
hinweisen und nicht auf die Folgen der byzantinischen Niederlage des Jahres 
917 gegen die Bulgaren132, so kann es sich nach meiner persönlichen Mei-
nung ausschließlich um den furchtbaren Winter des Jahres 927/928 handeln, 
welcher, abgesehen von den großen unmittelbaren natürlichen Katastrophen, 
auch eine Kettenreaktion negativer Auswirkungen (Hungersnot, Epidemien, 
Vermögens Verluste) auf die Bevölkerung hatte. Das Ereignis und seine Aus-
wirkungen sind sowohl aus chronographischen Texten als auch insbesondere 
durch die Gesetzesnovelle bekannt, welche Kaiser Romanos I. 934 in dem 
Bestreben erließ, das inzwischen aus dem Lot geratene soziale Gleichgewicht 
wiederherzustellen133. Falls Brief 26 des Anonymus tatsächlich auf die Ereig-
nisse des Jahres 927/928 anspielt, was zumindest als wahrscheinlich anzuse-
hen ist, wäre er natürlich auf 944 oder 945 zu datieren und würde folglich 
zu den späten Briefen des Anonymus gehören134. 

132 S. oben, S. 2*. 
133 Aus der umfangreichen Literatur zum Thema verweise ich hier lediglich auf M. Kaplan, Les 

hommes et la terre ä Byzance du VIC au XIC siecle, Propriete et exploitation du sol, Paris 
1992, 421 ff., 461 ff., mit Überblick und Kritik der Quellen; einen anderen Aspekt vermittelt 
nunmehr die Doktorarbeit von I. G. Telelis, Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο 
Βυζάντιο, Ioannina 1994, hier Nr. 373, ebenfalls mit ausführlicher Quellendiskussion und 
Bibliographie. — Herrn Dr. I. Telelis darf ich an dieser Stelle für seine Bereitschaft danken, 
mir das Material betreffend die Hungersnot von 927/928 aus seiner noch unpublizierten 
Dissertation mitzuteilen. 

134 S. oben, S. 3*. 
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DIE REGESTEN DER BRIEFE 

1. A n Anastasios, den Metropol i ten v o n Herakleia und O i k o n o m o s 1 

D e r A n o n y m u s betont gegenüber Anastasios: W e n n die Ki rche davon einen 

Nutzen habe, daß man ihm in den letzten sechs Monaten die Unterstützung, 

die ihm gewährt wurde, gestrichen habe, dann möge es dabei bleiben; im 

gegenteiligen Fall aber bittet er ihn, dahingehend zu intervenieren, daß die 

Auszahlung der Unterstützung erneut erfolgt. 

2. A n Manuel, den Kubukleisios und Chartular ios 2 

D e r A n o n y m u s preist Charakter und Gesinnung Manuels und unterstreicht 

nachdrücklich seine Erwartung, daß das bisher gezeigte Wohlwol len nun auch 

gewisse greifbare Ergebnisse zeitigen möge. 

3. A n Johannes, den Chartularios und Kubukleis ios 3 

D e r A n o n y m u s teilt Johannes mit, wie sehr er den persönlichen Kontakt mit 

ihm erstrebe, da er wisse, daß er ein gebildeter Mensch sei. 

1 Anastasios war eine bekannte Persönlichkeit des 10. Jahrhunderts. Er wurde von Patriarch 
Tryphon zum Metropoliten von Herakleia erhoben, nachdem er zuvor Oikonomos der Με-
γάλη 'Εκκλησία gewesen war (Laurent, Corpus V, Nr. 304). 920 trat er für die Einheit der 
Kirche ein, war aber Gegner der Einsetzung des Theophylaktos, des Sohnes des Romanos 
Lakapenos als Patriarchen (Darrouzes—Westerink, Daphnopates 12—14 und ep. 2). Weiters 
gehörte er zu den Gegnern des Alexandras von Nikaia, wie letzterer ausdrücklich bezeugt 
(Darrouzes, Epistoliers I, ep. 10). Anastasios und Basileios von Kaisareia investierten die 
beiden Söhne des Romanos Lakapenos, Stephanos und Konstantinos, nach den Ereignissen 
des Jahres 945 als Mönche. Der Tod des Anastasios, welcher mit einem bekannten Traum 
in Verbindung gebracht wird, den der bereits verbannte Romanos Lakapenos hatte (Theoph. 
Cont. 438-440, Bonn), ist um das Jahr 946 anzusetzen; vgl. auch Darrouzes-Westerink, 
Daphnopates 13. Zu Anastasios vgl. weiters, was Browning, Correspondence 427 referiert 
(hierzu die Bemerkungen von Darrouzes, Inventaire 113). Dölger, Reg^sten, Nr. 623, datiert 
den Brief des Anonymus an Anastasios zwischen 931 und 933, während Darrouzes, ΟΦΦΙ-
KIA 38, A. 4, ihn in das Jahr 935 setzt. S. auch die Einleitung, S. 5* -6* . 

2 Unbekannt. 
3 Unbekannt. 
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36* Regesten 4 - 8 

4. An Theodoros, den Protospatharios4 

Der Anonymus tadelt Theodoros wegen des Nichteinhaltens einiger Verspre-
chen und betont, daß jegliche Rechtfertigung für den Bruch der Versprechen 
nichts anderes als reiner Vorwand sei. Ihre Erfüllung hingegen sei mit einem 
Dienst an Gott selbst gleichzustellen, weshalb Theodoros sich darum bemühen 
müsse, ohne sich von dritter Seite beeinflussen zu lassen. Vgl. auch ep. 113. 

5. An Theodotos, den Kubikularios5 

Der Anonymus schickt Theodotos, auf dessen Meinung er besonderen Wert 
legt, ein kleines Buch, welches er selbst verfaßt und geschrieben hat. Er bittet 
ihn, es nicht zu verwerfen, da es von einem Lehrer komme oder schlecht 
geschrieben sei, sondern im Gegenteil aus dem Buch zu lernen, was immer 
er für richtig hält. Vgl. Karpozelos, Realia 31, A. 147. 

6. An Basileios, den Spatharios und Kubikularios6 

Der Anonymus weiß nicht, warum Basileios die Schule verlassen hat, ver-
sucht jedoch, dessen Trauer wegen des Abgangs zu mildem. 

7. An Philetos, den Diakon und Kubukleisios7 

Der Anonymus teilt Philetos eingangs mit, daß das, worum er bitte, keine 
persönliche Gefälligkeit sei. Anschließend ersucht er ihn, sich des Überbrin-
gers des Briefes anzunehmen und zu versuchen, ihm zu helfen, nachdem er 
seine Probleme angehört habe. 

8. An Sophia, die Despoina8 

Wenngleich der Anonymus beabsichtigt hatte, Sophia einen Brief anderen 
Inhalts zu schreiben, so sah er sich doch genötigt, den Inhalt zu ändern, als 
er vom Tod der kleinen Tochter Sophias erfahren habe; nun versucht er, sie 

4 Eine unbekannte Persönlichkeit; vgl. Guilland, Recherches II, 106. 
5 Uber Theodotos ist nichts bekannt; Guilland, Recherches I, 280, A. 201, nennt ihn irrtümlich 

Theodoros. 
6 Basileios ist weiter nicht bekannt; vgl. Guilland, Recherches I, 280, A. 202. 
7 Unbekannt. 
8 Sophia, die Tochter des Niketas Magistros (s. Westerink, Nicetas, ep. 24) heiratete Christopho-

ros, den Sohn des Kaisers Romanos Lakapenos und wurde 922 als Augusta gekrönt. Nach dem 
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Regesten 8 - 1 1 37* 

zu trösten, indem er betont, das Mädchen sei sterblich gewesen und nach 
dem Willen Gottes ohne Sünde aus dem Leben geschieden. Schließlich dankt 
er Sophia für das Buch, das ihm zu übersenden sie die Güte hatte. Vgl. 
Karpozelos, Realia 31, A. 144. S. auch epp. 98. 99. 

9. An Stephanos, den Protospatharios und Schüler9 

Obgleich der Anonymus an Stephanos einen Brief schreiben wollte, der so-
wohl für den Absender als auch für Stephanos selbst, aber auch für das 
Auditorium, welches ihn hören will, einen erfreulichen Inhalt haben sollte, 
so sah er sich aufgrund der Tatsachen doch gezwungen, ihn mit gebotener 
Strenge daran zu erinnern, daß er mit der Bezahlung des Schulgeldes im 
Verzug sei. Immerhin sei er sich dessen sicher, daß Stephanos, als verständi-
ger Mensch, seinen Fehler gutmachen werde. — S. ep. 11; vgl. auch ep. 117. 

10. An Michael, den Protospatharios und Megas Kurator10 

Der Anonymus ist außerordentlich betrübt darüber, daß Michael, einer seiner 
alten Schüler und ein gebildeter Mensch, ihm gegenüber eine verächtliche 
und arrogante Haltung einnimmt. Daher erinnert er ihn daran, was er ihn 
gelehrt hat und versucht, ihm zu verstehen zu geben, daß er gegenüber sei-
nem Lehrer ein besseres Benehmen an den Tag zu legen habe. 

11. An Stephanos, den Protospatharios11 

Der Absender erinnert Stephanos zunächst daran, daß er ihm bereits einen 
Brief wegen der Verspätung der Bezahlung seines Schulgeldes geschickt habe 

Tod ihres Gemahls (f 931) bezog sie das Kloster τοΰ Κανικλείου. Sie genoß den Ruf einer 
guten Bildung. Die Feststellung des Anonymus über den Tod ihrer kleinen Tochter wird von 
keiner anderen Quelle tradiert (Westerink, Nicetas 29, A. 5). Zu Sophia vgl. Runciman, Roma-
nus Lecapenus, a.O., 64, 67, 71 und 78, Browning, Correspondence 430—431, und vor allem 
Westerink, Nicetas 28 ff., 138. Ein Bleisiegel Sophias wurde von Laurent, Orghidan, Nr. 10 
publiziert. Browning, Correspondence 434 nimmt an, daß auch die drei Briefe des Anonymus 
an Sophia nach 931 geschrieben wurden, doch muß - wie Westerink, Nicetas 29, A. 5, richtig 
gezeigt hat - der erste (ep. 8) vor 931 datiert werden. Es sei vermerkt, daß auch die beiden 
anderen Briefe des Anonymus an Sophia keinen Hinweis enthalten, der eine Datierung nach 
931 zwingend notwendig macht. S. auch die Einleitung, S. 3*. 

9 Uber Stephanos ist nichts bekannt; vgl. Guilland, Recherches II, 106, A. 192. Vgl. auch 
ep. 117. 

10 Der im übrigen unbekannte Michael ist die letzte bekannte Persönlichkeit, welche den Rang 
eines Großen Kurator trägt; vgl. Oikonomides, Listes 318, A. 179. 

11 Vgl. ep. 9. 
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(s. oben, ep. 9). Da aber bisher keine Antwort eintraf, wiederholt er seine 
Forderung und betont Stephanos gegenüber, daß er in erster Linie seinen 
Vater und nicht ihn selbst für verantwortlich hält. Er meint allerdings, nicht 
schweigen zu dürfen und bittet Stephanos, nach Möglichkeit seinen Vater zu 
überreden, daß er die Schuld begleicht. — Vgl. auch epp. 9. 117. 

12. An Ephraim, den Mönch 1 2 

Der Anonymus hebt Ephraim gegenüber sein besonderes Bedauern darüber 
hervor, daß letzterer sich entschlossen habe, die Schule zu verlassen. Er meint 
indessen, daß die Entscheidung richtig gewesen sei, da ihrer beider Zusam-
menleben schwierig geworden sei. Der Anonymus hofft dennoch, von Eph-
raim Nachricht zu erhalten und Neuigkeiten von ihm zu erfahren. — S. auch 
epp. 62. 64. 72. 

13. An Theodoros, den kaiserlichen Protospatharios13 

Der Anonymus bekennt, daß er aufgrund des eigentümlichen Benehmens, 
welches nicht zu dem positiven Bild paßt, das man sich vom Charakter des 
Theodoros bilden könnte, anfangs Zweifel bezüglich seiner gehegt habe. Er 
sieht jedoch seinen Fehler ein, betont die Hochachtung, die er nunmehr 
gegenüber Theodoros empfinde, und wünscht ihm für die Zukunft Erfolg. 
— S. auch ep. 14. 

12 Browning, Correspondence 428, schlug eine Identifizierung Ephraims mit dem bekannten 
Schreiber des 10. Jahrhunderts gleichen Namens vor. Dieser Ansicht schließt sich C.-M. 
Mazzucchi, Dagli anni di Basilio Parakimomenos, Aevum 52 (1978), 2 6 9 - 2 7 0 , A. 17, an, 
während Lidia Perria, Un nuovo codice di Efrem: L'Urb. gr. 130, RSBN 1 4 - 1 6 (1977-79) , 
3 3 - 1 1 4 , bes. 3 4 - 3 9 , im Rahmen einer Untersuchung des gesamten Problems feststellt, daß 
der Codex des Anonymus zwar gewisse Ähnlichkeiten mit dem „Typus" der Codices hat, 
welche Ephraim schrieb, daß aber zweifellos kein definitiver Beweis für die Identifizierung 
erbracht wurde. Die ältere Bibliographie zu Ephraim findet sich bei B. L. Fonkic, Θησαυρί -
σ μ α τ α 16 (1979), 158, Α. 22; ergänze: G. Prato, II monaco Efrem e la sua scrittura. A 
proposito di un nuovo codice sottoscritto (Athen. 1), Scrittura e Civiltä 6 (1982), 9 9 - 1 1 5 ; 
Evangelatu-Notara, Σημε ιώματα 36, 128 -130 ; Lidia Perria, Osservazioni su alcuni manosc-
ritti in minuscola „tipo Efrem", Studi Bizantini e Neogreci, Galatina 1983, 137 — 145, Maria 
Luisa Agati, II cod. Vat. gr. 2166. Per uno studio dello scriptorium di Efrem, Studi di Filolo-
gia, III, Catania 1985, 9 - 1 2 , Chr. Brockmann, Die handschriftliche Überlieferung von Pia-
tons Symposion, Wiesbaden 1992, 34, 150 ff. und E. Gamillscheg et alii, Repertorium der 
griechischen Kopisten 800 -1600 , 3/A, Wien 1997, Nr. 196. Schließlich sei vermerkt, daß 
Speck, Kaiserliche Universität 31, A. 13, zu Unrecht den Mönch Ephraim von dem χρηστός 
Ephraim trennt, welcher in ep. 20 des Anonymus erwähnt wird. 

13 Die Identifizierung mit dem Theodoros der epp. 4 und 113, welche Guilland, Recherches 
II, 106 vorgeschlagen hat, ist nicht gesichert. 
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14. An denselben14 

Der Absender antwortet auf den unerfreulichen Brief, welchen er von Theo-
doras erhalten hat: Dieser habe ihn unter dem Eindruck eines sich Gehenlas-
sens oder einer Verärgerung geschrieben; er drückt den Wunsch aus, daß 
nichts Ernsthaftes dahinter stehen und die Sache keinesfalls ihrer beider 
Freundschaft beeinträchtigen möge. — S. auch ep. 13. 

15. An Arsenios, den Bischof15 

Da Arsenios schon seit längerer Zeit geschwiegen habe, vermutet der Anony-
mus, dies sei darauf zurückzuführen, daß Arsenios einen hohen kirchlichen 
Rang erhalten habe und beschuldigt ihn der Arroganz und der Vergeßlichkeit. 
Schließlich ermahnt er ihn, sich von jeglichem schlechten Einfluß fern zu 
halten. — S. auch ep. 20. 

16. An Johannes16 

Der Anonymus ersucht Johannes, einen alten Bekannten, der nunmehr einen 
hohen Rang innehat, um eine Gefälligkeit. Ob Johannes ein treuer Freund 
bleibe, werde sich an der vorbehaldosen Erfüllung der Bitte erweisen. — Vgl. 
auch epp. 49 und 87. 

17. An den Kanstrisios17 

Der Anonymus bezieht sich eingangs auf seine Versuche, eine weitere Ent-
fremdung mit dem Kanstrisios zu verhüten und fragt sich, aus welchem 
Grund letzterer ihm gegenüber eine so feindliche Haltung einnehme. Er habe 
wiederholt versucht, ihn zu besänftigen, er habe seine Ohren und Augen 
vor Verleumdungen verschlossen und dem Druck nachgegeben. Dies habe 
lediglich einen kurzfristigen Wandel gebracht und dann sei die Feindseligkeit 
des Kanstrisios wieder mehr als deutlich hervorgetreten. Der Anonymus 
weist ihn darauf hin, daß das Leben kurz sei und das menschliche Geschick 
dem sich drehenden Rad gleiche; daher sei es richtig, ihm gegenüber nicht 

1 4 Vgl. ep. 13. 
1 5 Unbekannt. 
1 6 Unbekannt. Möglicherweise mit dem Johannes der epp. 49 und 87 zu identifizieren? 
1 7 Vgl. die Einleitung, S. 1 5 * - 1 6 * , 21*. 
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Zorn zu verharren, insbesondere, da die menschliche Gesinnung unbeständig 
sei. Schließlich bittet er ihn, einzulenken und die Zeit nicht in solchen Gefüh-
len des Zornes verstreichen zu lassen. — S. auch epp. 30. 44. 55. 

18. An Kallikles18 

Eine kurze Notiz, in welcher er dem Kallikles eine gute Gesundheit und ein 
sorgenfreies Leben wünscht. 

19. An Petros, den Asekretes und Maistor1 9 

Man kann zwischen den Zeilen des Briefes lesen, daß der Anonymus mit 
einer Verleumdung konfrontiert war und aus diesem Grund auf einen diesbe-
züglichen Brief des Petros antwortet, in welchem letzterer ihm riet, nicht zu 
schweigen. Obgleich der Anonymus die Meinung seines Kollegen respektiert, 
beschließt er zu schweigen, da er annimmt, daß dies seinen vornehmen Cha-
rakter noch deutlicher werden lasse. Dennoch bleibt er im Zweifel, da er 
weiß, daß ähnliche Bemühungen nicht immer gewürdigt werden und es ge-
fährlich ist, wenn jemand vor üblen Nachreden kapituliert; diese beruhen für 
gewöhnlich nicht auf Wahrheit, da sie in der Regel von Menschen ausgestreut 
werden, welche keine löbliche Einstellung gegenüber anderen haben. Am 
Ende scheint er dem Rat ihres gemeinsamen Lehrers zu folgen, daß man 
sich den jeweiligen Gegebenheiten anpassen muß. — S. auch epp. 23. 67. 97. 

20. An Arsenios, den Bischof 2 0 

Unser Briefschreiber verleiht seiner großen Freude darüber Ausdruck, daß 
er einen Brief von Arsenios empfangen habe, in welchem letzterer die 
Gründe seines langen Schweigens erklärt (vgl. oben, ep. 15); inzwischen habe 
der geistliche Vater (pneumatikospater) des Arsenios, welcher ebenfalls Bischof 
ist, ihn der Gefühle des Arsenios gegenüber dem Anonymus versichert. Der 
Brief schließt mit dem Ausdruck der beständigen Hochschätzung des Anony-
mus an Arsenios, an welchen er auch die Grüße Ephraims und der ekkritoi20a 

der Schule übermittelt. — S. auch ep. 15. 

1 8 Unbekannt. 
1 9 Laurent, Corpus II , Nr. 55 identifiziert ihn, wenig überzeugend, mit Petros, Basilikos Spatha-

rokandidatos und Asekretes. Vgl. Evangelatu-Notara, Σημειώματα 105. 
2(1 S. ep. 15. S. auch oben S. 18* A. 85. 

2( ,a Zu den εκκριτοι τήζ σχολής s. die Einleitung, S. 8 * - 9 * . 
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21. An Orestes, den Chartophylax21 

Der Anonymus bittet Orestes, ihm das Werk zurückzusenden, welches er 
ihm zwecks Verbesserung zugesandt hatte; er betont, daß er es erst veröffent-
lichen wolle, wenn die Zeit dafür reif sei, und dankt Orestes dafür, daß er 
die Freundlichkeit hatte, es zu überprüfen. 

2 2 . < ? ? ? > 

Der Anonymus bittet den unbekannten Empfanger des Briefes, der ihm an-
läßüch eines Zusammentreffens seine Hilfe zugesagt hatte, diese Hilfe zu 
beschleunigen. 

23. An Petros, den Asekretes und Maistor22 

Der Anonymus teilt Petros mit, daß er sich als Misanthrop fühle und der 
Meinung sei, daß der Athener Timon einst mit seinem Verhalten recht gehabt 
habe. Er betont nachdrücklich, daß Petros ihn zu Unrecht wegen der konkre-
ten Haltung verurteile, welche er gegenüber einem gemeinsamen Bekannten 
(höchstwahrscheinlich einem Kollegen) eingenommen habe, da ja Petros 
selbst sich nicht anders verhalten und ihm vielmehr zugestimmt habe. Ange-
sichts seiner Behauptung hätte Petros gut daran getan, den gemeinsamen 
Bekannten von seiner Armut zu befreien und ihn unter seine Obhut zu 
nehmen. — S. auch epp. 19. 67. 97. 

24. An Leon, den Sakellarios23 

Anlaß des Briefes ist ein Geschenk Leons an den Anonymus, konkret ein 
großer Fisch (ein Meerwolf), der dem Empfänger selbst bei der Zubereitung 

21 Browning, Correspondence 430, identifiziert ihn mit dem Protonotarios der Sophienkirche 
Orestes, einem Mitglied der Gesandtschaft an Papst Johannes XI. im Jahr 933 (Dölger, 
Regesten, Nr. 625). Diese Identifizierung stützt ein von Laurent, Corpus V, Nr. 85, publizier-
tes Siegel. Vgl. auch Darrouzes, ΟΦΦΙΚΙΑ 34, A. 5. Wie Laurent (a.O.) richtig bemerkt, muß 
der Brief insofern nach 933 datiert werden, als Orestes bis dahin einfacher Protonotarios 
war. 

2 2 S. ep. 19. 
2 3 Browning, Correspondence 4 2 9 - 4 3 0 , schlägt die Identifizierung mit dem gleichnamigen 

Sakellarios vor, für den der Vaticanus Regin. Gr. 1 geschrieben wurde und der auf f. 2V dieses 
Codex abgebildet ist. Die Identifizierung wurde von Mango übernommen und bestärkt, der 
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Schwierigkeiten macht, da er gewohnt sei, kleine oder eingesalzene Fische zu 
essen, die sich rasch zubereiten lassen. Freilich könnte auch der Anonymus 
selbst einen höheren Aufwand für Lebensmittel treiben (die Bescheidenheit 
seiner Ernährung sei keinesfalls selbstgewählt), wenn das Schicksal ihm ge-
wogener wäre. Der Anonymus bedauert, daß die Mächtigen bei der Beurtei-
lung der Menschen Fehler machen, daß sie Kupfer für echt und das Gold 
für falsch halten. Er selbst habe bisher die Schuld Leons ihm gegenüber 
weder zur Gänze noch teilweise eingemahnt, sondern abgewartet, bis er das 
hohe Amt einnahm, das er anstrebte. Nachdem sich seine Erwartung nun 
erfüllt habe, möge sich Leon nun erinnern, welche Ehrerbietung man seinen 
Lehrern zu erweisen habe. Dann werde er, der Anonymus, ihn als seinen 
Schüler anerkennen und viele andere mit klaren Worten überzeugen, daß er 
(Leon) eine Gesinnung von purem Gold habe. — S. auch ep. 25. 

25. An denselben24 

Der zweite Brief, so meint der Anonymus, sei von seinem Inhalt her gesehen 
sicher bedeutsamer als der vorangehende, welcher keine nennenswerten An-
gelegenheiten enthalten habe; daher bittet er Leon, den Brief nicht in irgend-
einer dunklen Ecke liegen zu lassen. Er weist ihn nachdrücklich darauf hin, 
daß er seine Aufmerksamkeit auf die bedeutsamen Dinge lenken möge, wel-
che er ihm bekanntgebe und weswegen er ihm sogar ein zweites Mal schreibe. 
Der Überbringer des Briefes werde Leon mündlich von allem unterrichten, 
was der Brief verschweige; dann liege es bei Leon, etwas zu unternehmen. 
— S. auch ep. 24. 

26. An Theodoras, den Protospatharios und Mystikos25 

Der Anonymus hebt gegenüber Theodoras seine Gewißheit hervor, daß letz-
terer dafür Sorge tragen werde, daß ihm eine konkrete Hilfe gewährt werde, 

die beiden Briefe des Anonymus an Leon um 940 oder vielleicht etwas später datiert (Cod. 
Vat. Regin. 1, 121-126); vgl. Lemerle, Humanisme 247, A. 13, und Zacos, Lead Seals II, 
Nr. 216. Im Gegensatz dazu nimmt Laurent, Corpus II, Nr. 769-770, nicht sonderlich über-
zeugend an, daß der Sakellarios Leon, welcher im Vaticanus abgebildet ist, mit dem gleichna-
migen Adressaten zweier Briefe des Nikephoros Uranos zu identifizieren sei (Darrouzes, 
Epistoliers V, ep. 17. 19). S. auch A. C(uder), ODB, s.v. Leo Sakellarios. 

24 S. ep. 24. 
25 Die Meinung von Browning, Correspondence 431 —432, es handle sich bei dem Empfanger 

um den wohlbekannten Theodoras Daphnopates, verwarf - zu Recht - Darrouzes, Inven-
taire 113; vgl. Lemerle, Humanisme 253, A. 31; s. auch unten ep. 71. Falls die Formulierung 
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derer er bedürftig sei. Er erinnert ihn daran, daß er seit damals, als das 
„ökumenische Unglück" geschah, seit vollen 17 Jahren also, für eine große 
Zahl von Angehörigen Sorge tragen müsse, die damals in die Stadt geflohen 
seien, eine anstrengende, aber auch kostspielige Angelegenheit. Wenn Theo-
doras meine, daß nun der richtige Moment gekommen sei, dann möge er 
nicht zögern und sogleich etwas unternehmen, aber auch in Zukunft nicht 
auf ihn vergessen. Der Überbringer des Briefes werde ihn noch weiter infor-
mieren. — S. auch epp. 27. 83. 84. 

27. An denselben 

In seinem zweiten Brief an Theodoros bittet ihn der Anonymus, ihm in einer 
Angelegenheit seiner Verwandten zu helfen. — S. auch epp. 26. 83. 84. 

28. An Petros, den Notarios des Mystikos26 

Der Anonymus schickt einen Brief an Petros, welcher sich als ein Mensch 
mit aufrechtem Charakter erwiesen habe, um ihn daran zu erinnern, daß nun 
der geeignete Moment gekommen sei, um für den Briefschreiber mit Worten 
aber auch mit Taten aktiv zu werden. 

29. <???> 

Der Anonymus versichert dem unbekannten Empfänger des Briefes, daß er 
sich bei seinem Anliegen kurz fassen werde. Er bittet um seine Unterstüt-
zung, da er nur über eine kleine Unterkunft verfüge, die kaum für einen 
Menschen, der sich mit Büchern befasse, ausreichend sei; für einen Schüler, 
der ihm — so versichert er — gerne dienen würde, sei kein Platz. 

30. An den Kanstrisios27 

In dem sehr ausführlichen Brief stellt der Anonymus eingangs die Frage, 
warum ihn der Kanstrisios, obgleich nun fünf Jahre verstrichen sind, noch 

οικουμενική συμφορά des Briefes auf die Schlacht bei Anchialos (917) anspielt, dann muß 
der Brief in das Jahr 934 datiert werden; s. diesbezüglich die Einleitung, S. 1* —2*, und den 
Nachtrag, S. 30*-31*. 

26 Unbekannt. 
27 S. ep. 17. 
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immer mit solchem Haß verfolge; die Tatsache sei umso schmerzlicher, als 
der Kanstrisios einst Schüler des Briefschreibers gewesen war. Der Anony-
mus verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß sich ihr Verhältnis im Verlauf der 
Zeit bessern könnte; auf sein Ersuchen hin hätten freilich bereits viele 
Freunde zu vermitteln versucht (Gott selbst sei sein Zeuge dafür), doch ohne 
Erfolg. Er wiederholt, er habe oftmals versucht, ihn nicht weiter zu provozie-
ren, doch vergebens: Der Kanstrisios habe im Gegenteil seine Energien dar-
eingesetzt, Schüler von seiner Schule zu vertreiben und ihn bei Kollegen 
und Freunden zu verleumden. Hier handle es sich offensichtlich um ein tief 
eingewurzeltes Ressentiment, und man könne sich nur wundern, daß die 
verflossene Zeit den Zorn des Kanstrisios nicht gemildert habe. Es sei nun-
mehr evident, daß er nicht nur keine Spur einer freundlichen Haltung mehr 
habe, sondern daß ihm auch die „Gottesfurcht" abhanden gekommen sei, 
was die Tatsache beweise, daß er versuche, dem Anonymus Schüler abspen-
stig zu machen, daß er seine Kenntnisse gering schätze und ihn oftmals 
als „Arbeiter des Schnitzmessers und des Flickwerks" beschimpfe. Ihn, den 
Anonymus, lasse dies nicht gleichgültig: Er wisse besser als jeder andere um 
seine Kenntnisse und sei sicher, daß es nicht viele geben werde, die sich von 
den Anschuldigungen des Kanstrisios überzeugen lassen, welcher sich nicht 
einmal scheue, den Anonymus inmitten der Kirche während der heiligen 
Liturgie zu verhöhnen. Der Brief schließt mit einer Aufforderung zum Frie-
den und bittet den Kanstrisios um Verzeihung, falls dem Anonymus ein 
Fehler unterlaufen sei. Wenn der Kanstrisios aber ihm gegenüber bei seiner 
Haltung bleibe, dann möge er ihn wenigstens in Frieden lassen und nur 
Umgang mit seinen Freunden pflegen. Besser wäre es freilich, sie würden 
sich versöhnen, und daher schlägt er dem Kanstrisios vor, ihm die Chance 
zu geben, ihm künftig einen freundlichen Brief zu schreiben. — S. auch epp. 
17. 44. 55. 

31. An den Patriarchen28 

Eine kurze Notiz an den Patriarchen, des Inhalts, daß das Geschenk, welches 
er ihm übersende, vielleicht klein sei, doch nichtsdestoweniger seine Vereh-
rung groß. - S. auch epp. 47. 53. 54. 88. 

2 8 S. auch ep. 47. Browning, Correspondence 432 — 433, vermutet, daß Nikolaos Mystikos der 
wahrscheinlichste Adressat von wenigstens zwei (epp. 53 und 88) der fünf Briefe des Anony-
mus an einen Patriarchen von Konstantinopel sei, und zwar während seiner zweiten Amts-
zeit ( 9 1 2 - 9 2 5 ) ; mit dieser Meinung stimmte die Forschung im Wesentlichen überein (Le-
merle, Humanisme 248; Markopoulos, La critique des textes 32). Bezüglich der beiden ande-
ren Briefe (epp. 31 und 54, ep. 47 wird nicht kommentiert) nimmt Browning (a.O.) an, daß 
der Adressat auch einer der Nachfolger des Nikolaos sein könne, wenngleich die Vertrautheit 
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32. An Gregorios29 

Obwohl Gregorios demütig scheine, sei sein Benehmen eher gegenteilig, da 
er nicht nur dem Anonymus keinerlei Aufmerksamkeit schenke, sondern sich 
auch von unwürdigen Menschen beeinflussen lasse, welche sich übrigens 
auch gegenüber Gregorios selbst nicht richtig benehmen. Der Anonymus 
wolle künftig wegen seiner Bemühungen sich selbst tadeln. 

33. An Leon30 

Der Briefschreiber betont, er wisse nicht, mit welchen Worten er angemessen 
zu ihm sprechen könne, da er den Eindruck habe, sich an einen Tauben zu 
wenden. Er tadelt ihn dafür, daß er sich ohne irgendeinen Grund von ihm 
distanziert habe, indem er den Anonymus der Arroganz zeihe, wo doch er 
selbst der Arrogante sei. Daher möge er sein Verhalten gegenüber seinem 
Lehrer überprüfen und aufmerksamer sein. 

34. An Johannes und Petros, zwei kaiserliche Kleriker, welche sich in 
Verbannung befinden31 

Der Anonymus teilt den beiden Klerikern eingangs mit, daß er ursprünglich 
gezögert habe, ihnen zu schreiben, da er fürchtete, ihnen mit seinem Brief 
nur noch größeres Leid zu bereiten. Schließlich meine er aber doch, es sei 
besser einen Brief zu schreiben, denn dies werde sie beruhigen und trösten. 
Wenn auch das Leid der beiden Kleriker überaus groß sei, da sie zu Unrecht 
bestraft und aus dem Palast entfernt worden seien, so mögen sie doch beden-
ken, daß aus diesem Leben niemand ohne Prüfungen schied. Im übrigen 
seien ihre Freunde ihnen ebenso nahe wie ihre Feinde, da sie ungerecht 
bestraft worden seien, und Gott werde nicht zulassen, daß sie über ihre 
Kräfte geprüft würden. Sie mögen sich also nicht zur Verzweiflung hinreißen 
lassen, in der jetzigen Situation werde sich ihre seelische Widerstandskraft 
erweisen und sie mögen ihre Hoffnungen auf Gott setzen. — S. auch ep. 35. 

des Tones gegen diese Ansicht spricht. Zuletzt vermutete Darrouzes (Grumel-Darrouzes, 
Regestes, Nr. 786d—e), ausgehend von der Erwähnung des Patriarchen in ep. 52, daß als 
Empfänger der Briefe am ehesten der Patriarch Theophylaktos in Frage käme. Die Frage 
ist nicht endgültig beantwortet. S. die Einleitung, S. 3*. 

2 9 Unbekannt. 
3 0 Unbekannt. 
31 Beide unbekannt. 
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35. An dieselben32 

Der Kapitän des Schiffes, sagt der Anonymus, bewährt sich nicht bei Wind-
stille, sondern bei schlechtem Wetter; dasselbe gilt natürlich auch für die 
Matrosen. Folglich würde sich auch bei ihnen in dem Unglück, das sie ereilt 
habe, die Kraft ihrer Seelen erweisen. Deshalb rät ihnen der Anonymus, sich 
an den Gestalten Abrahams, Jakobs, Josefs und Jobs ein Vorbild zu nehmen. 
— S. auch ep. 34. 

36. An Michael, den Maistor33 

Der Anonymus erklärt seinem Kollegen, dem Maistor Michael, daß er sehr 
wohl um die Bemühungen des letzteren wisse, ihm persönlich oder durch 
Dritte Schüler abspenstig zu machen. Hierbei handle es sich klarerweise um 
eine unchristliche Tat, welche Michael bewußt begehe; so könne er sich nicht 
auf Unwissenheit hinausreden. — S. auch ep. 51. 

37. An Konstantin, den Bestetor und Schüler34 

Der Briefschreiber teilt Konstantin sogleich mit aller Strenge mit, daß er sich 
von jetzt an und fürderhin nicht mehr mit ihm befassen werde und daß ihm 
die Beschuldigungen des letzteren gleichgültig seien, da er offenbar geistig 
verwirrt sei. Desgleichen verstehe es sich von selbst, daß er keine Lust habe, 
sich wegen seiner Bemühungen zu verteidigen, sondern daß er das Urteil 
eines gerechten Richters erwarte. Schließlich vermerkt er gegenüber Konstan-
tin, der immerhin regelmäßig sein Schulgeld bezahlt habe, daß allem An-
schein nach im Vergleich zum Lehrer der Schüler in der günstigeren Lage 
sei, da er die Schule verlassen könne, wie und wann es ihm beliebe. — S. 
auch ep. 58. 

3 2 S. ep. 34. 
3 3 Ein Grammatikos Michael korrespondiert mit dem Mönch Bardas (Markopoulos, Bardas 

571, 5 7 6 - 5 7 7 ) , doch ist es zweifelhaft, ob er mit dem Michael des Anonymus identifiziert 
werden kann, auch wenn die Termini Maistor und Grammatikos einander sehr nahe stehen 
(Markopoulos, Epistolaire 143). Vgl. Evangelatu-Notara, Σημε ιώματα 105. 

3 4 Der ansonsten unbekannte Konstantinos ist die letzte Persönlichkeit, für welche der Rang 
des Bestetor bezeugt ist; s. Oikonomides, Listes 296. 
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38. An Christophoros, den kaiserlichen Kleriker und Chartularios 
der Nea35 

Der Anonymus teilt Christophoros mit, daß er über die Entscheidung des 
letzteren, seinen Neffen von der Schule zu entfernen, kein Bedauern emp-
finde. Wunder wie jenes im Augiasstall, könnten nicht immer geschehen. 
Wenn allerdings Christophoros seinem Neffen beistehe und er in der Schule 
bleibe, werde er Fortschritte machen. — S. auch epp. 39. 93. 

39. An denselben, der ihm geantwortet hatte36 

In seinem zweiten Brief an Christophoros, den „gewaltigen Rhetor", hebt 
der Anonymus hervor, er gebrauche immer dieselben rhetorischen Waffen, 
welche sich als schwach erwiesen, da sie in sich widersprüchlich seien. Doch 
finde er es inakzeptabel, daß er den Unterricht seines Neffen nicht bis zum 
Ende bezahle; er sei zwar anfangs etwas benachteiligt gewesen; doch sei es 
nicht so verwunderlich, daß er seit damals Fortschritte gemacht habe. — S. 
auch epp. 38. 93. 

40. An den Protasekretes 

Der Anonymus wendet sich an den Protasekretes, einen Attizisten und Ge-
lehrten, um dessen Aufmerksamkeit auf einen seiner Schüler zu richten, wel-
cher für ein staatliches Amt kandidiert. Falls sein Schüler von ihm für geeig-
net befunden werde, dann werde ihm der Anonymus verpflichtet sein. Er 
betont freilich, daß er mit diesem Brief nicht um eine Gnade bitte, da er 
zutiefst überzeugt sei, daß Menschen wie dieser vom Staat nicht übergangen 
werden dürften. 

41. An Theophilos, den Asekretes37 

Der Anonymus fragt sich, worauf die in letzter Zeit veränderte Haltung des 
Theophilos ihm gegenüber zurückzuführen sein könnte. 

35 Unbekannt. 
36 S. ep. 38. 
37 Unbekannt. 
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42. <???> 

Wenngleich der unbekannte Empfänger des Briefes weit weg ist, so vermeint 
ihn der Anonymus doch mit den inneren Augen vor sich zu sehen, da er so 
viel Gutes über ihn gehört hat. Daher lädt er ihn ein, mit ihm in eine Korre-
spondenz einzutreten. 

43. An Epiphanios, den Diakon38 

Der Anonymus betont gegenüber Epiphanios, daß er aus Erfahrung Ver-
leumdungen kein „geneigtes Ohr" leihe und sie im übrigen auch nicht glaube. 
Während er nun wisse, daß ihn seine Feinde vieler Dinge bezichtigten und 
er sicher sei, daß die Wahrheit ganz gegenteilig sei (Gott selbst sei sein Zeuge 
dafür), müsse er mit besonderer Betrübnis feststellen, daß Epiphanios die 
Beschuldigungen der Feinde des Anonymus akzeptiere, und dies, obwohl er 
die tatsächlichen Umstände kenne. Der Anonymus fragt sich nach der Ursa-
che dieser Haltungsänderung, bittet jedoch Epiphanios, er möge, wenn dem 
nichts Ernstliches im Wege stehe, auf den Haß des Kanstrisios ihm gegen-
über (vgl. epp. 17. 30. 44. 55) mäßigend wirken, einen Haß, welcher auf 
Gehässigkeit und Interventionen dritter zurückzuführen sei. Wenn ihm aber 
selbst dies unmöglich sei, so möge Epiphanios wenigstens die ungerechten 
Beschuldigungen anderer gegenüber dem Anonymus nicht hinnehmen, der 
doch sein alter Lehrer sei. — S. auch ep. 103. 

44. An den Kanstrisios 

Der Anonymus teilt dem Kanstrisios mit, wie betrübt er darüber sei, daß 
dieser ihn trotz all seiner Bitten und vieler Interventionen von anderen Seiten 
weiterhin anfeinde. Da aber der Mensch oftmals unter dem Eindruck von 
Bitten seine Haltung ändere und sich wandle, möge der Kanstrisios seinen 
Brief lesen, den er ihm in der Karwoche sende, und seinen Zorn angesichts 
dieser Tage mäßigen. Es bleibe ihnen ja nur mehr kurze Zeit zu leben; bald 
werde Mutter Erde sie aufnehmen, und er wisse nicht, ob sie einander in der 
Welt der Finsternis dann Wiedersehen würden. So möge also der Kanstrisios 
ins Feuer werfen, was sie trenne. — S. auch epp. 17. 30. 55. 

3 8 Unbekannt. 
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45. An Theodosios, den Mönch39 

Der Anonymus teilt Theodosios mit, daß ihm sein Brief mehr Leid als Freude 
bereitet habe, und dies insbesondere, da er ihm nicht seiner Bitte entspre-
chend geholfen habe. Er habe die vorangegangenen Briefe des Theodosios 
an die richtigen Stellen weitergeleitet und auch mündlich interveniert. Dabei 
habe er festgestellt, daß alle Theodosios besonders hochschätzen, daß aber 
seine Bitte nicht leicht zu erfüllen sei, da es ein sachliches Hindernis gebe. 
Doch werde der Anonymus auch weiterhin ununterbrochen an die Angele-
genheiten des Theodosios erinnern, wo dies nötig sei. — S. auch ep. 122. 

46. An Damianos, den Spatharokandidatos40 

Der Anonymus teilt Damianos mit, daß er sich bereits daran gewöhnt habe, 
von vielen Seiten her das Ziel von Anschuldigungen zu sein. Im übrigen 
habe er sich im Verlauf der Zeit davon überzeugt, daß ein derartiges Betragen 
keinerlei Zusammenhang damit habe, ob jemand tüchtig sei oder nicht. Er 
selbst jedenfalls meine, daß er seine Arbeit tadellos verrichte, indem er Zeit 
und Mühe für alle seine Schüler aufwende, gleichgültig ob sie ihm Geschenke 
bringen oder nicht. Aus diesem Grund bittet er Damianos, einen in jeder 
hinsieht anständigen Menschen, sich in seiner bekannten Unbestechlichkeit 
über ihn ein Urteil zu bilden, und falls er irgendwo ein Problem entdecke, 
sei der Anonymus bereit, es zu bereinigen. 

47. <???>41 

Der Anonymus teilt dem uns unbekannten Empfänger des Briefes (höchst-
wahrscheinlich einem Patriarchen) mit, er habe anfangs noch gewisse Zweifel 
gehabt, nun aber — nach dem Mißerfolg einiger seiner Schüler, gewisse für 
sie einfache Ämter zu erlangen — sei er definitiv überzeugt, daß sein Nachbar 
sein hauptsächlicher Widersacher sei. Letzterer habe entscheidend dazu bei-
getragen, daß Schüler des Anonymus diesen verließen, zu einer anderen 

39 Unbekannt. 
4 0 Unbekannt. 
41 S. ep. 31. Auch wenn Browning, Correspondence 4 3 2 - 4 3 3 nichts Diesbezügliches anführt, 

ist es sowohl aufgrund des Inhalts des Briefes, als auch aufgrund der Anrede δ ε σ π ό τ η ; 
(vgl. Z. 19, 62) fast sicher, daß der Adressat dieses Briefes der Patriarch von Konstantinopel 
ist; vgl. Lemerle, Humanisme 247, Speck, Kaiserliche Universität 71, A. 35, und Steiner, 
Untersuchungen 169. 
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Schule hinüberwechselten und auf diese Weise die Freundschaft beendeten, 
welche den Anonymus mit seinem Kollegen in der betreffenden Schule ver-
bunden habe. Darüberhinaus verleumdeten Angehörige des Nachbarn den 
Anonymus bei Freunden und Schülern, höchstwahrscheinlich aber auch bei 
Empfangern des Briefes. Nicht genug damit, mußte sich der Anonymus mit 
eigenen Ohren davon überzeugen, daß er auch bei seinem eigenen Lehrer 
(welcher ihm doch wie ein Vater zur Seite gestanden sei) zum Objekt der 
Verleumdung wurde, wobei dieser absichtlich Worte und Sätze von ihm ver-
dreht habe. Daher bittet der Anonymus den Empfanger des Briefes, die Er-
eignisse gerecht zu bewerten, ihn von dieser Nachstellung zu befreien und 
zu bewirken, daß das Verhältnis des Anonymus zu seinem Lehrer wiederher-
gestellt werde. — S. auch epp. 31. 53. 54. 88. 

48. An Eustathios, den Protospatharios42 

Der Anonymus freut sich besonders, daß Eustathios, ein Palastangehöriger 
und ein Mann von edler Herkunft, seine Souveränität dadurch bewiesen habe, 
daß er ihn durch einen Besuch geehrt habe, ohne sich darum zu kümmern, 
was die Leute sagen. — S. auch epp. 76. 77. 

49. An Johannes43 

Der Anonymus teilt Johannes mit: Als er von seiner Absicht erfahren habe, 
nach Paphlagonien zu übersiedeln, habe er dies für eine Lüge gehalten, eine 
Haltung, die ihn besonders kennzeichne. Allenfalls habe er sich noch vorstel-
len können, daß Johannes dort eine gewisse Zeit verbringe, um die gute Luft 
und die Freuden des Sommers zu genießen. Er erklärt Johannes, daß er sein 
Verweilen in Paphlagonien für unüberlegt halte, da dies nicht nur seinen 
Eltern Schmerz bereite, sondern vor allem auch, weil sein Organismus sich 
an das Klima dieser Region nicht gewöhnen könne. Wenn er endlich aber 
doch dort bleiben müsse, dann wünscht ihm der Anonymus guten Aufent-
halt. Wenn Johannes seinem Rat folge, kehre er besser nach Konstantinopel 
zurück. — Vgl. auch epp. 16. 87. 

4 2 Die von Browning, Correspondence 428, vorgeschlagene Identifizierung mit dem Strategen 
Eustathios von Kalabrien bleibt zweifelhaft. S. Markopoulos, Epistolaire 142. 

4 3 Er ist wahrscheinlich mit dem Johannes in ep. 87 zu identifizieren; vgl. auch ep. 16. 
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50. An Nikolaos, den Kubukleisios und Skeuophylax der Nea44 

Eingangs bringt der Anonymus seine Meinung zum Ausdruck, daß es eine 
schwierige Sache sei, sich vom Bösen zu lösen, da der Mensch leichter zum 
Schlechteren als zum Besseren neige. Da indessen Nikolaos den Pfad der 
Wenigen beschreite und den Willen Gottes zu tun begierig sei, bleibe seine, 
des Anonymus, Liebe zu ihm beständig, auch wenn er nicht hoffen könne, 
daß Nikolaos dieselben Gefühle für ihn hege. 

51. An Michael, den Maistor45 

In seinem zweiten Brief an Michael (s. oben, ep. 36) betont der Anonymus 
nachdrücklich, daß er ihm schreibe, auch wenn die Feindseligkeit, welche 
Michael ihm gegenüber hege, nicht deutlich sichtbar sei; trotzdem also unter-
nehme er einen neuen Versuch, damit nicht der Eindruck entstehe, daß er 
nicht auch weiterhin Gefühle der Nächstenliebe empfinde. Der Anonymus 
bezweifelt die Freundschaftsbeteuerungen des Michael ihm gegenüber, da alle 
Indizien dagegen sprechen (so werbe ζ. B. Michael Schüler des Anonymus in 
seine Schule ab). Michael möge nicht vergessen, was Jesus Christus über 
Nächstenliebe gesagt habe, und wenn er dann wissentlich zulasse, daß der 
Nächste verleumdet werde, sündige er auch selbst, da sie doch beide von 
demselben Gott geschaffen wurden. Er, der Anonymus, habe wirklich alles 
getan, um Michael näher zu kommen; wenn nun letzterer tatsächlich an einer 
solchen Annäherung interessiert sei, möge er aufhören, den Anonymus zu 
verleumden und dann werde sich zeigen, daß er tatsächlich freundschaftliche 
Gefühle zu ihm hege. 

52. An Johannes, den Spatharokandidatos46 

Der Anonymus teilt Johannes mit, daß er zwar betrübt sei, weil letzterer ihn 
während seines Aufenthaltes in Konstantinopel nicht besucht habe, dennoch 
aber Verständnis dafür aufbringe. Jedenfalls teilt er ihm mit, daß der Briefbote 
ihn gebeten habe, einen Brief an seinen Bruder Johannes (einen alten Schüler 
des Anonymus) zu senden, doch habe er dies nicht getan und es vorgezogen, 
an Johannes persönlich zu schreiben, um ihm mitzuteilen, daß der Patriarch 
die Untersuchung über ihn (seil, den Briefboten) dem (geistlichen?) Vater 

44 Unbekannt. 
45 S. ep. 36. 
46 Unbekannt. Vgl. Grumel—Darrouzes, Regestes, Nr. 786e, und ep. 31. 
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selbst übertragen habe. Wenn die Untersuchung die Beschuldigungen als halt-
los erweise, dann werde jener ins Kloster zurückkehren; im gegenteiligen 
Fall bleibe die Angelegenheit in ihrem derzeitigen Status. Da es aber große 
Verleumdungen gebe, möge der geistliche Vater in seinem Urteil sehr vor-
sichtig sein. 

53. An den Patriarchen47 

Der Anonymus erklärt dem Patriarchen, daß die Berufskopisten darum be-
müht seien, daß ihre Texte in jeder Hinsicht untadelig ausfielen. Er selbst 
könne indessen deren Niveau nicht erreichen, da insbesondere seine Hand-
schrift Probleme aufweise. Um aber nicht den Eindruck zu erwecken, daß er 
einen Auftrag des Patriarchen mißachte, habe er sich bemüht, gut zu vollen-
den, was letzterer von ihm gefordert habe. — S. auch epp. 31. 47. 54. 88. 

54. An denselben48 

Der Anonymus beschwert sich beim Patriarchen, weil ihm in den vergange-
nen zwei Jahren vom Patriarchat keine Unterstützung (ευλογία) ausbezahlt 
worden sei. Er ruft ihm in Erinnerung, wie schlecht seine wirtschaftliche 
Lage sei, und betont, er könne sich nicht als „Diener" (δοΰλος) des Patriar-
chen betrachten, wenn der Patriarch für ihn nicht Sorge trage, wie für die 
anderen. - S. epp. 31. 47. 53. 88. 

55. An den Kanstrisios 

Auch in seinem vierten Brief an den Kanstrisios (s. oben epp. 17. 30. 44), 
bringt der Anonymus wieder das Problem der offenbar erneut entflammten 
Dauerfeindschaft des Kanstrisios ihm gegenüber zur Sprache. Dies bedrückt 
unseren Briefschreiber, der den Kanstrisios daran erinnert, was er ihm bereits 
angetan habe (Abwerbung von Schülern, Verleumdung, etc.) und daß er am 
Ende von Gott aufgrund seiner Taten gerichtet werde. Der Anonymus selbst 
fühlt sein nahes Ende voraus, er weiß, daß er bald schweigen werde, und läßt 
nicht ab, Gott zu preisen. 

47 S. ep. 31. 
48 S. ep. 31. 
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56. An Gregorios, einen Schüler, der sich zurückgezogen hat49 

Der Anonymus erklärt Gregorios, daß er ihn mißachten möge, falls er nicht 
das Gefühl habe, an dem Anonymus gefehlt zu haben. Wenn er aber tatsäch-
lich gefehlt habe, dann sehe der Anonymus keinen Anlaß, seine Haltung ihm 
gegenüber zu ändern, auch wenn Gregorios sich Freiheiten herausnehme und 
sich entsprechend benehme. 

57. An den Bischof50 

Der Anonymus dankt dem Bischof dafür, daß er ihm das geschuldete Schul-
geld vor dem Abschluß des Unterrichts übersandt hat. 

58. An Konstantin, den Bestetor50* 

Der Anonymus tadelt Konstantin, da er sein Schweigen ihm gegenüber hätte 
bemerken müssen und sich nicht als so undankbar und vergeßlich hätte er-
weisen dürfen, es sei denn, daß seine Haltung von Konstantin als Ausdruck 
der Furcht interpretiert wurde. Weiters fragt er, warum Konstantin kein Le-
benszeichen von sich gebe, da doch er selbst weder zu Gericht gegangen sei, 
noch ihn wegen der Zahlung des Schulgeldes unter Druck gesetzt habe. Im 
übrigen habe er niemals seine Schüler zur Bezahlung des Schulgeldes in einer 
bestimmten Höhe genötigt, sondern sich auf das Ehrgefühl eines jeden ver-
lassen; folglich gebe es unter ihnen auch Undankbare, gegen welche er aber 
lediglich zu legalen Mitteln greife. Erzürnt schließt der Anonymus seinen 
Brief mit den Worten, daß er nichts mehr von Konstantin fordern wolle. — 
S. auch ep. 37. 

59. An den Erzbischof von Selge51 

Der Anonymus dankt dem Erzbischof, welcher intervenierte und sich beeilte, 
eine — uns unbekannte — Unachtsamkeit des Schreibers auszubügeln. Er 

4 9 Unbekannt. 
5 0 Unbekannt. 

50* S. ep. 37. 
51 Es ist unklar, ob der Erzbischof von Selge des Anonymus mit dem Erzbischof Basileios 

von Selge identifiziert werden kann, von welchem Laurent, Corpus V, Nr. 840, ein Bleisiegel 
ediert hat. Ich vermerke, daß Laurent das Siegel an den Beginn des 10. Jahrhunderts datiert. 
S. auch J. Nesbitt - N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and 
in the Fogg Museum of Art. II, Dumbarton Oaks, 1994, Nr. 77. 1, und Markopoulos, Epi-
stolaire 141. 
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entschuldigt sich damit, daß dies sowohl seiner menschlichen Natur als auch 
der Zerstreutheit des Geistes anzulasten sei, der sich mit vielen unbedeuten-
den und mißlichen Angelegenheiten zu befassen habe, was letztlich die Ver-
zögerung bei der Erledigung der Frage geführt habe. 

60. An den Abt des Klosters ton Monobaton52 

Der Anonymus teilt dem Abt des Klosters mit, daß sein Schützling Arsenios, 
welcher den Anonymus an seinen Bruder erinnert, die Schule verlassen habe 
um ins Kloster zurückzukehren, freilich ohne den Ausbildungszyklus vollen-
det zu haben, wie es sich geziemt. Er bittet daher den Abt, daß er Arsenios 
zunächst mit dem nötigen spirituellen Rüstzeug ausstatte und ihn dann bei 
erster Gelegenheit in die Schule zurücksende, damit er seine Studien vollen-
den und anschließend später ins Kloster zurückkehren könne, wo er dann in 
der Weisheit Gottes ausgebildet werde. 

61. An Johannes, den Pinkernes des Patriarchen53 

Johannes, ein Freund des Anonymus, hat letzterem ein Buch geborgt, welches 
der Anonymus gerne in seiner Bibliothek behalten möchte. Daher schlägt er 
Johannes vor, das Buch von ihm anzukaufen, doch wenn möglich, zu einem 
niedrigen Preis; andernfalls werde er das Buch zurücksenden. Ihre Freund-
schaft bleibe jedenfalls hiervon unberührt. Vgl. Karpozelos, Reaüa 32, 
A. 155. 

5 2 Die genaue Lage des Klosters των Μουοβάτων oder Μουοβατώυ ist unbekannt; das Klo-
ster diente in byzantinischer Zeit als Verbannungsort. S. die diesbezüglichen Belege des 
Alexandras von Nikaia (Darrouzes, Epistoliers I, epp. 1. 10) und des Skylitzes, 416 (Thum). 
Vgl. P. Peeters, Histoires monastiques georgiennes, AnalBoll 36 — 37 (1917 — 1919), 62, und 
K. Weitzmann - G. Galavaris, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: The Illumi-
nated Greek manuscripts, I, Princeton Univ. Press 1990, 45. Verführerisch ist jedenfalls der 
Hinweis von Klaus Belke, Wien, welchem ich auch an dieser Stelle danke, auf die Existenz 
eines Flusses namens Manavgat £ay in Pamphylien; der Beleg ist wahrscheinlich mit dem 
Toponym Μάυαυα (in Isaurien oder Pamphylien), aber auch Μοναβαί (Isaurien) in Verbin-
dung zu bringen, vgl. die Belege bei L. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen, Heidelberg 1984, 
§§ 763, 831 f.; vgl. R E X V I / I (1933) s.v. Monabai, sowie S E G 34 (1984) (1987), Nr. 1378 
(A. Avramea und K. Burazelis danke ich für bibliographische Hinweise). S. auch ep. 69. 

5 3 Es handelt sich um den einzigen bekannten Beleg für das Vorhandensein der genannten 
Würde; s. Darrouzes, ΟΦΦΙΚΙΑ 46. 
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62. An Ephraim, den Mönch54 

Der Anonymus bittet Ephraim, nicht allzulange wegzubleiben und ihn wäh-
rend seiner Abwesenheit nicht zu vergessen. — S. auch epp. 12. 64. 72. 

63. An Nikephoros, den Metropoliten von Philippupolis55 

Aus dem Brief ergibt sich, daß Nikephoros von dem Anonymus ein Buch 
kaufte, für welches er eine kleine Summe bezahlte. Der Anonymus erinnert 
ihn daran, daß er ihm noch ein Goldnomisma schulde, und bittet ihn, es ihm 
zu senden. Vgl. Karpozelos, Realia 32, A. 156. 

64. An Ephraim, den Mönch56 

Der Anonymus bringt zunächst seine Freude darüber zum Ausdruck, daß 
Ephraim ihm inzwischen einen Brief geschrieben hat. Weiters dankt er ihm, 
etwas zurückhaltend, für die Decke und für die früheren Geschenke, welche 
er so gütig war, ihm zu übersenden. Er antworte ihm nur mit kurzen Worten, 
denn der Schmerz über die Verleumdung durch seine Gegner sei groß und 
könne in einem Brief nicht in seiner ganzen Dimension zum Ausdruck ge-
bracht werden. Der Anonymus bittet Ephraim, in die Schule zurückzukehren, 
damit die alte Flamme der Lehre wieder lodere und seine spirituellen Worte 
wieder vernommen würden. Er hofft, daß Ephraim am Ende seinen Bitten 
nachgeben werde. — S. auch epp. 12. 62. 72; vgl. Karpozelos, Realia 29, 
A. 119. 

65. An Theodoros, den Protonotarios57 

Theodoros möge eilends tun, worum der Anonymus ihn gebeten habe, sei 
es aus Freundschaft, sei es aus Erbarmen. Der Anonymus weiß, daß Theodo-
ros bei dem, was er tun soll, keine Hindernisse haben, sondern im Gegenteil 

54 S. ep. 12. 
55 Browning, Correspondence 430, vermutete, daß es sich um den gleichnamigen Metropoliten 

von Philippoi handelt, welcher als Adressat von ep. 6 des Alexandras von Nikaia belegt ist. 
S. dazu aber die Bemerkungen von J. Darrouzes, Un recueil epistolaire byzantin: le manuscrit 
de Patmos 706, REB 14 (1956), 95 -96 , und derselbe, Epistoliers 80, A. 24, weiters auch 
Markopoulos, Epistolaire 140, A. 5. 

56 S. ep. 12. 
57 Unbekannt. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:29



56* Regesten 65 — 68 

günstige Umstände vorfinden werde. Schließlich bittet der Anonymus den 
Theodoros, nichts über ihn selbst und seine Angelegenheiten zu berichten, 
er möge aber nicht zögern, die Ergebnisse seiner Bemühungen bekanntzu-
geben. — S. auch epp. 79. 116. 

66. An Johannes, den Protobestiarios des Patriarchen58 

Der Anonymus unterstreicht, daß er sich an Johannes mit dem Gefühl wen-
det, an einen gebildeten Mann zu schreiben, der ein Freund und ein charak-
terlich hervorragender Mensch sei. Diese Tatsache schaffe Bande der Freund-
schaft zwischen den Menschen. Wenn also Johannes meine, daß er die Bitte 
des Anonymus ohne das Empfinden erfüllen könne, daß ihm dadurch 
Schwierigkeiten entstünden, sondern vielmehr als sein persönliches Anliegen, 
dann möge er nicht zögern, rasch zu handeln. 

67. An Petros, den Asekretes und Maistor59 

Der Anonymus betont gegenüber seinem Kollegen Petros, daß ihn das Ge-
lächter, mit dem er auf seine Worte reagierte, ganz besonders gepeinigt habe. 
Er meint, daß dieses Lachen eine völlig verfehlte Reaktion speziell auf seine 
Person sei. Weiters betont er, daß er persönlich sich gedemütigt und insbe-
sondere in letzter Zeit zurückgesetzt fühle, da viele, jedoch durchaus nicht 
Würdige sich in den Vordergrund gedrängt hätten, mit denen, so scheint es, 
Petros gemeinsame Sache mache. Abschließend hält er fest, er werde den 
Weg Gottes verfolgen, ohne irgendjemand zur Last zu fallen, am allerwenig-
sten ihm, dem Petros. — S. auch epp. 19. 23. 97. 

68. An Philaretos, den Maistor60 

Der Anonymus erklärt Philaretos, einem Kollegen und Kleriker, nachdrück-
lich, daß er die Gründe nicht kenne, deretwegen Philaretos sich zu Drohun-
gen ihm gegenüber verstiegen habe, und dies sogar beim Eparchen von Kon-
stantinopel, beim Kaiser und beim Patriarchen selbst. Der Anonymus betont, 
daß ihn diese Drohungen nicht berühren, sie seien freilich für einen Diener 

5 8 Es handelt sich um den einzigen bekannten Beleg für die genannte Würde; s. Darrouzes, 
ΟΦΦΙΚΙΑ 46. 

5 9 S. ep. 19. 
6 0 Unbekannt; vgl. Evangelatu-Notara, Σημειώματα 105. 
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des Höchsten ein Zeichen der Hinterlist und der Bösartigkeit. Daher mahnt 
er Philaretos auch, wenn er noch etwas von ihrer Freundschaft empfinde, 
möge er darauf achten, daß seine Bemühungen nicht am Ende das gegentei-
lige Ergebnis haben. 

69. An Alexandras, den Metropoliten von Nikaia61 

Der Anonymus betont gegenüber Alexandras, daß er ursprünglich gezögert 
habe, ihm zu schreiben, sich aber dann doch dazu entschlossen habe, da es 
um (ehemalige) Schüler des Alexandras gehe. Wieder einmal mußte er fest-
stellen, daß die Schüler lieber spielen als zu lernen, während die Väter immer 
versuchen, sie zur Vernunft zu bringen; auch seine Schüler weichen nicht 
von dieser Regel ab. Der Anonymus versucht seinerseits, ihnen den Kopf 
zurechtzusetzen, leider aber nur mit teilweisem Erfolg. Eines Tages nun ver-
ließen die besagten Schüler die Schule und begaben sich auf das Forum von 
Konstandnopel, um Geflügel zu kaufen; dort begegnete ihnen der Vater von 
einem und schimpfte natürlich mit ihnen. Statt nun nach diesem Ereignis zu 
ihm zu kommen oder zu einem Verwandten oder auch zu ihrem Onkel zu 
gehen, verschwanden die Kinder von der Schule und es gibt das Gerücht, 
daß sie entweder bei Alexandras selbst oder auf den Bithynischen Olymp 
Zuflucht gefunden hätten. Daher bittet der Anonymus Alexandras, er möge, 

61 Eine bedeutende Persönlichkeit des 10. Jahrhunderts; als Freund des Nikolaos Mystikos 
wurde er vor 925 zum Metropoliten von Nikaia erhoben, um später abgesetzt und nach 
Monobata (s. oben ep. 60) verbannt zu werden, von wo er zurückkehrte, als er (um 945) 
von Konstantinos Porphyrogennetos zum Professor der Rhetorik in Konstantinopel ernannt 
wurde. Er lebte mindestens bis 981 (Darrouzes, Epistoliers 27). Wir kennen Alexandras als 
Verfasser von 17 erhaltenen Briefen (so Markopoulos, Überlegungen 3 1 9 - 3 2 0 ; Darrouzes, 
Epistoliers 27 — 32 und I, epp. 1 - 2 0 , ging von der Zahl 20 aus), sowie als Adressaten 
eines Briefes des Anonymus und höchstwahrscheinlich zweier weiterer Briefe des Nikolaos 
Mystikos (Jenkins-Westerink, Nicholas I, Letters, epp. 71 und 100, S. 555 -556 , 566), eines 
Briefes des Niketas Magistros (Westerink, Nicetas, ep. 9) und eines des Leon von Sardeis 
(Hörandner, Leon Metropolit von Sardeis 227 — 237; s. unten ep. 85). Alexandras wird 
schließlich mit dem Epigramm „Eis λου τρού έν Πρα ινέτω" der Anthologia Planudea (16, 
281) in Verbindung gebracht; es scheint, daß er großes Interesse für die klassische Philologie 
hatte, was sich aus seinem mit Scholien versehenen Lucian-Codex schließen läßt, dem heu-
tigen Vaticanus gr. 90. Zu Alexandras vgl. außer der in der Einleitung (S. 2* mit A. 7) ge-
nannten Literatur, Lemerle, Humanisme 2 6 5 - 2 6 6 mit A. 67, Westerink, Nicetas 135, D. A. 
Chrestides, Τό άρθρο της Σούδας γ ι ά τ ό ν Λουκιανό και ό Άρέθαξ; EEPhTh 16 (1977), 
417 — 447 (hier insbesondere 436 ff.), sowie I. Sevcenko, An Early Tenth-Century Inscription 
from Galakrenai with Echoes from Nonnos and the Palatine Anthology, DOP 41 (1987), 
4 6 1 - 4 6 8 , insbesondere 462, Cameron, The Greek Anthology a.O. 314 f., und Markopoulos, 
Überlegungen passim. Der Brief des Anonymus an Alexandras ist zweifellos vor 944 zu 
datieren (Darrouzes, Epistoliers 28). 
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wenn die Kinder sich bei ihm befinden, sich um sie wie um Angehörige 
kümmern, wenn sie aber anderswo wären, zu angemessenen Maßnahmen 
greifen. 

70. An Thomas und Johannes, die Brüder62 

Der Anonymus hatte vor einiger Zeit von den beiden Brüdern eine Unter-
stützung, höchstwahrscheinlich materieller Natur, verlangt, doch jene hatten 
auf seinen Bittbrief nicht reagiert, und zwar ohne ausreichenden Grund. Des-
halb reagiert der Anonymus heftig auf dieses Betragen und teilt ihnen mit, 
daß er sie künftig um nichts mehr bitten werde. — S. auch ep. 92. 

71. An Theodoros, den Mystikos63 

Der Anonymus hat in Erfahrung gebracht, daß Theodoros einen Notar su-
che, der bei ihm arbeiten solle, und daher beeilt er sich, ihm einen seiner 
Schüler vorzustellen, welcher übrigens auch diesen Brief geschrieben habe, 
damit Theodoros seinen Duktus beurteilen könne. Der Anonymus ist über-
zeugt, daß sich der Charakter des Theodoros nicht geändert habe, wenngleich 
er jetzt einen hohen Rang einnehme. Er bittet ihn daher um ein Treffen, 
damit sie miteinander sprechen könnten. — S. auch epp. 94. 112. 118. 

72. An Ephraim, den Mönch64 

Aus dem Brief geht hervor, daß der Anonymus schon längere Zeit weder ein 
schriftliches noch ein mündliches Lebenszeichen des Ephraim erhalten hat, 
weshalb er ihm einen kurzen Brief schickt, in welchem er den Wunsch zum 
Ausdruck bringt, daß es Ephraim gutgehen möge. Während er selbst einiger-
maßen sorglos lebe, befinde sich Ephraim fern von Freunden und lebe unter 
schwierigen Bedingungen. — S. auch epp. 12. 62. 64. 

6 2 Unbekannt. 
6 3 Es ist äußerst zweifelhaft, ob dieser Theodoros mit dem Theodoros Protospatharios und 

Mystikos der epp. 26—27, 83 — 84 und/oder mit Theodoros Daphnopates zu identifizieren 
ist, wie R. Guilland, Etudes d'histoire administrative de l'empire byzantin. Le mystique, ö 
μυστ ικός REB 26 (1968), 2 7 9 - 2 9 6 , hier 283, behauptet, der darin Browning (s. hierzu 
ep. 26) folgt. Zur Würde des Mystikos s. die Bemerkungen von Oikonomides, Listes 324, 
A. 217, P. Magdalino, The not-so-secret functions of the mystikos, REB 42 (1984), 2 2 9 -
240, und A. K(azhdan), ODB, s. v. mystikos. 

M S. ep. 12. 
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73. An Basileios, den Metropoliten von Neokaisareia65 

Aus dem Brief ergibt sich, daß ein Gerücht über den Tod des Basileios sich 
verbreitet hatte. Dieses Gerücht hat sich indessen als falsch erwiesen und der 
Anonymus bringt eingangs seine Freude darüber zum Ausdruck, daß die 
Information falsch war und betont, allein wenn er an den Charakter und an 
die Predigt des Basileios denke, dann wäre er ganz besonders erschüttert 
gewesen, wenn Basileios tatsächlich gestorben wäre. Andererseits wiederum 
hätte er sich, ganz im Gegenteil, freuen können, bedenkend, daß Basileios 
ein gutes Leben geführt habe, welches von einem guten Ruf begleitet war. 
Der Anonymus schließt den Brief mit dem Wunsch, Basileios bald wieder zu 
sehen. - Vgl. auch A. R. Litdewood, DOP 53 (1999), 30. 

74. An Theodoras, den Kubukleisios und kaiserlichen Kleriker66 

Ein sehr persönlicher Brief, welcher vor allem das Thema des Schicksals 
(τύχη), aber auch das der Freundschaft behandelt. Der Anonymus betont, 
daß Christen in ihrem Leben an sich nicht vom Schicksal sprechen könnten, 
doch könne der Erwerb guter oder schlechter Freunde als spezifisches 
Schicksal angesehen werden, weshalb man von einem „guten Schicksal" und 
von einem „schlechten Schicksal" sprechen könne. Der Brief schließt mit 
dem Wunsch, daß die Freundschaft, welche den Anonymus mit Theodoras 
verbinde, für immer treu und unverbrüchlich bleiben möge. — S. auch epp. 
81. 82. 89. 90. 119 und die Einleitung, S. 15* und A. 73. 

75. <???> 

Die Begegnung des Anonymus mit dem unbekannten Empfänger des Briefes 
verlief offensichtlich nicht herzlich. Der Gesprächspartner entfernte sich, 
ohne auch nur zu grüßen, und macht nun gemeinsame Sache mit jenen, die 
ihn verfolgen. Aus diesen Gründen tadelt ihn der Anonymus erbittert und 
voller Strenge. 

6 5 Browning, Correspondence 4 2 7 - 4 2 8 , vermutete, daß es sich um Basileios von Kaisareia 
handelt, ein Fehler, der Darrouzes, Inventaire 113, berichtigte. Zum Metropoliten von Neo-
kaisareia s. jetzt Markopoulos, Epistolaire 141, mit weiterer Bibliographie. 

6 6 Es ist unklar, ob Theodoras mit dem kaiserlichen Kleriker und Kubukleisios Theodoras 
(10. —11. Jahrhundert) identifiziert werden kann, von dem Laurent, Corpus V, Nr. 186 
(= Orghidan, Nr. 400) und Nr. 1619, zwei Siegel publiziert hat. Die Frage bleibt offen. 
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76. An Eustathios, den Protospatharios67 

Eustathios hat vor einiger Zeit einen Brief an den Anonymus geschrieben, 
in welchem er seine Freundschaft hervorhebt und erklärt, er stehe jederzeit 
zu seiner Verfügung. Der Anonymus bittet nun in seiner Antwort Eustathios, 
er möge den greisen Überbringer des Briefes, den er mit dem homerischen 
Chryses vergleicht, unterstützen. Eustathios möge nicht zaudern, für besagte 
Person zu tun, was in seiner Macht stehe, und den Anonymus dann über 
seine Bemühungen informieren. Gott werde ihm seine Wohltaten vergelten. 
Wenn Eustathios aber nichts tue, könne der Anonymus ihn nicht mehr als 
seinen Freund betrachten. — S. auch epp. 48. 77. 

77. An denselben 

Ohne noch den Erfolg des ersten Briefes an Eustathios zu kennen, sendet 
der Anonymus zur Erinnerung einen zweiten Brief ab, in welchem er seine 
Überzeugung zum Ausdruck bringt, sich an einen gebildeten Menschen zu 
wenden, dem er überdies als Freund vertraue. Er ermahnt ihn gemäß seiner 
Herkunft und seiner Erziehung zu handeln, damit seine Freunde noch enger 
mit ihm verbunden würden und Gott es ihm vergelte. — S. auch epp. 48. 76. 

78. An Paulos, den Diakon und Chartularios68 

Der Anonymus teilt Paulos mit, daß es ihm — wohl aus wirtschaftlichen 
Gründen — unmöglich sei, den Freund des letzteren kostenlos in der Schule 
aufzunehmen, auch wenn er zufällig ein Landsmann sei. Was das Geschenk 
anlangt, das den vorangehenden Brief des Paulos an den Anonymus beglei-
tete, so nimmt es letzterer als Zeichen der Freundschaft an. 

79. An Theodoros, den Protonotarios69 

Der Anonymus teilt Theodoros mit, daß jemand aus des letzteren engerer 
Umgebung als Bittsteller beim Anonymus Zuflucht gesucht und begreifli-

6 1 S. ep. 48. 
6 8 Zu ihm s. Markopoulos, Epistolaire 143, und dens., Bardas 571; hier sei angemerkt, daß die 

Überlegungen von Laurent, Corpus V, Nr. 1164, auf eher willkürlichen Schlußfolgerungen 
beruhen. 

69 S. ep. 65. 
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cherweise auch Aufnahme gefunden habe, da er sich in einer üblen Verfas-
sung befand. Der Anonymus bittet nun Theodoros, ihm den Mut zu verge-
ben, daß er sich an ihn wende, und besagte Person zu verschonen. — S. auch 
epp. 65. 116. 

80. An die Vorsteher der Schule70 

Der Anonymus betont gegenüber den Vorstehern (έτπστατοΰντες), daß er 
sich ihrer Meinung nicht entgegenstellen und für ihren Entschluß stimmen 
werde, allerdings unter der Voraussetzung, daß dieser einstimmig erfolge und 
vom Geist einer positiven Haltung zum Unterricht, nicht eines Zerwürfnisses 
getragen sei. Im übrigen gelte, daß was mit guten Vorsätzen beginne, auch 
gut ende. 

81. An Theodoros, den Kubukleisios und kaiserlichen Kleriker71 

Der Anonymus tadelt Theodoros wegen seines Benehmens ihm gegenüber 
streng. Er findet es inakzeptabel, daß Theodoros nicht imstande ist, die gebil-
deten Menschen von den anderen zu trennen, daß er solchermaßen Verwir-
rung stifte und die Träger (ηγεμόνες) der Bildung nicht ehre, wie es sich 
geziemte. Theodoros reihe den Anonymus unter Leute ein, die ein öffentli-
ches Verbrechen begangen haben. Der Anonymus erklärt ihm, daß er die 
Obsorge über die jüngeren Schüler denjenigen anvertraut habe, welche schon 
eine größere Zahl von Lehrveranstaltungen gehört hätten, ohne deswegen 
die Obsorge über diese zu vernachlässigen, möge auch Theodoros noch so 
sehr behaupten, daß der Anonymus nicht unterrichte. Der Brief schließt mit 
dem Hinweis an Theodoros, daß es besser sei zu bitten als zu richten. — S. 
auch epp. 74. 82. 89. 90. 119. 

82. An denselben 

Aus dem Brief geht hervor, daß Theodoros dem Anonymus geantwortet hat 
(s. ep. 81). Letzterer beeilt sich ihm wiederum zu antworten, um ihm eingangs 
seine Freude zum Ausdruck zu bringen, und ihm mitzuteilen, daß nun Friede 

70 Zu den έ π ι σ τατοϋν τ ί ; die höchstwahrscheinlich mit den εκκριτοι τήζ σχολήξ zu identifi-
zieren sind (vgl. ep. 20), s. die Einleitung, S. 8* - 9*. 

71 S. ep. 74. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:29



62* Regesten 8 2 - 8 5 

in seine Seele eingekehrt sei. Er betont gegenüber Theodoras, daß er als 
gläubiger Christ nicht an die Tyche glaube (vgl. ep. 74) und daher keinen 
Grund sehe, sich durch dieses Wort irritieren zu lassen, er hält aber daran 
fest, daß der Brief keinerlei Tadel an Theodoras enthalten habe, da er ihn 
gelobt habe, wo es notwendig gewesen sei. Am Ende erklärt der Anonymus, 
daß er auch weiterhin so gut wie möglich für seine Schüler Sorge tragen 
werde und sich bemühen werde, ihre Wissenslücken zu füllen, doch möge 
Theodoras wissen, daß die Dinge nicht immer nach Willen liefen. — S. auch 
epp. 81. 89. 90. 119. 

83. An Theodoras, den Protospatharios und Mystikos72 

Kurze Mitteilung an den Theodoras, in welcher er ihn bittet, möglichst rasch 
einem Freund des Anonymus in einer Angelegenheit behilflich zu sein. — S. 
auch epp. 26. 27. 84. 

84. An denselben 

In einem weiteren Brief an Theodoras wirft der Anonymus die Frage auf, 
woher er den Mut genommen habe, von ihm eine Gefälligkeit für einen 
dritten zu erbitten, den er nicht sonderlich gut kenne. Doch habe er gemeint, 
sich an einen Menschen mit Kultur zu wenden, und sei deshalb in dieser 
Weise vorgegangen. Wie sich aus diesem Zusammenhang ergibt, entsprach 
Theodoras der Bitte des Anonymus nicht und letzterer scheint zu resignieren, 
denn er betont, daß er beabsichtigt habe, ihn persönlich zu besuchen, dazu 
aber keine Zeit fand und überdies ihm gegenüber ein Minderwertigkeitsge-
fühl habe. Schließlich wünscht er ihm, es möge ihm im Leben nichts Böses 
widerfahren, obgleich dies letztlich unmöglich sei. — S. auch epp. 26. 27. 83. 

85. An Leon, den Metropoliten von Sardeis73 

Der Anonymus betont eingangs, daß er bisher Vertrauen in eigene Urteils-
fähigkeit über andere Menschen gehabt habe, da er sich jedesmal bemühe, 

72 S. ep. 26. 
73 Ein gebildeter Kirchenführer des 10. Jahrhunderts; korrespondiert mit Alexandras von Ni-

kaia (Darrouzes, Epistoliers I, ep. 1, und Hörandner, Leon Metropolit von Sardes 232 — 
234; s. oben, ep. 69), weiters bekannt als Verfasser distichischer Epigramme. S. zu ihm die 
Bemerkungen von Browning, Correspondence 429, mit Ergänzungen von Kominis, 'Ιερόν 
επίγραμμα 135-137, und Hörandner, Leon Metropolit von Sardes 229-231. Wahrschein-
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nicht nach dem äußeren Anschein der Augen, sondern nach den wesentlichen 
Kriterien der Seele zu urteilen. Wird dieses sein Urteil dann von den Tatsa-
chen bestätigt, dann sei es sein Wille, mit diesen in jeder Hinsicht wertvollen 
Menschen Umgang zu pflegen. Zu dieser Kategorie zählt der Anonymus 
Leon, dessen Charakter er lobt. Er schätzt sich glücklich, daß Leon Kontakt 
mit ihm gesucht hat, und bedauert, daß es infolge der hinderlichen Lebens-
umstände noch nicht zu Diskussionen gekommen sei. Nicht ohne Bitterkeit 
vermerkt er jedoch, daß Leon schließlich den Schreiber, den ihm der Anony-
mus empfohlen hatte, nicht in seinen Dienst genommen habe, was in ihm 
widersprüchliche Gefühle bezüglich des Schicksals der Gebildeten erwecke. 

86. An Parthenios, den Asekretes74 

Der Anonymus sandte einen Boten zu Parthenios mit der Bitte, ihm die 
Sophokles-Handschrift zu borgen. Aus unbekannten Gründen hat der Bote 
die Handschrift nicht gebracht. Der Anonymus wiederholt seine Bitte und 
ergänzt, Parthenios möge für den Sophokles einen Preis nennen, von dem 
er hofft, daß er nicht zu hoch sein werde. Vgl. Karpozelos, Realia 32, Α. 154. 

87. An Johannes, einen Schüler75 

Die Antwort des Anonymus an Johannes hat sich nicht deswegen verzögert, 
weil er starr in seinen Ansichten sei, sondern vor allem deswegen, weil das 
Benehmen des Bruders des Johannes gegenüber seinem Lehrer (seil, dem 
Anonymus) ganz unannehmbar war. Der Anonymus hat das Gefühl, gesät, 
jedoch nicht geerntet zu haben. Jedenfalls würden die Bemühungen des dorti-
gen Bischofs beim Anonymus nichts fruchten. — Vgl. auch epp. 16. 49. 

88. An den Patriarchen76 

Wie aus diesem bemerkenswerten Brief hervorgeht, hatte der Anonymus die 
Verpflichtung übernommen, für den Patriarchen in einem neuen Codex einen 

lieh kann dieser Brief des Anonymus an Leon um 944 datiert werden (Mango, Cod. Vat. 
Regin. 1, 124). 

7 4 Höchstwahrscheinlich ist er mit dem gleichnamigen Epigrammdichter des 10. Jahrhunderts 
zu identifizieren, wie Kominis, 'Ιερόν έπίγραμμα 137 gezeigt hat; vgl. Hörandner, Leon 
Metropolit von Sardes 236, und Markopoulos, Epistolaire 143. 

7 5 S. ep. 49; vgl. auch ep. 16. 
7 6 S. ep. 31; vgl. Markopoulos, La critique des textes 3 1 - 3 7 . S. auch H. Hunger, Handschrift-

liche Überlieferung in Mittelalter und früher Neuzeit; Paläographie, in: H.-G. Nesselrath 
(Hrsg.), Einleitung in die griechische Philologie, Stuttgart - Leipzig 1997, 32. 
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(patristischen?) Text zu kopieren, welcher bereits von einem Gelehrten am 
Rand mit Anmerkungen versehen worden war. Da er feststellen muß, daß es 
sich um eine besonders mühsame Arbeit handelt, und da, wie es scheint, die 
Arbeit nicht die angemessene Anerkennung findet, schreibt der Anonymus 
dem Patriarchen, daß er sie nicht abzuschließen gedenke. Um diese Arbeit 
so durchzuführen, wie es die Regeln erfordern (und dies selbst dann, wenn 
der Patriarch künftig keine Schwierigkeiten haben sollte, die geeigneten 
Handschriften zu beschaffen), müsse der Text mit äußerster Genauigkeit un-
tersucht werden, um keine Fehler zu übersehen, um etwaige Eingriffe zu 
korrigieren, etc. 

Als der Anonymus die Vorlage sah, von welcher die Kopie gemacht wer-
den sollte, hatte er zunächst den Eindruck, daß hier eher nichts hinzuzufügen 
oder wegzulassen sei, und er fragte sich, ob er es einfach abschreiben solle. 
Gewisse Schwierigkeiten ergäben sich aber dabei, zwischen variae lectiones 
(ζ. Β. Χριστός oder Θεός) und verschiedenen Interpunktionen zu entschei-
den, da immer das zu wählen sei, was den Text inhaltlich nicht verändere. Aus 
diesen Gründen schlägt der Anonymus dem Patriarchen vor, daß entweder 
irgendwer die Vorlage selbst verbessert oder daß die Vorlage abgeschrieben 
und anschließend der Text vom Anonymus überprüft wird. — S. auch epp. 
31. 47. 53. 54. 

89. An Theodoros, den Kubukleisios und kaiserlichen Kleriker77 

Der Anonymus ermutigt Theodoros diskret (wie die Zuschauer im Theater), 
seine erfolgreichen Bemühungen bis zum endgültigen Sieg fortzusetzen; er 
werde von Gott hierfür belohnt werden. — S. auch epp. 74. 81. 82. 90. 119. 

90. An denselben 

Der Anonymus fordert Theodoros auf, ihm das Buch, das er ihm vor einiger 
Zeit übersandt hatte, zurückzugeben, wenn er es noch habe. Falls er es inzwi-
schen vergessen habe oder etwas anderes passiert sei, und er noch nichts 
unternommen habe, so möge er dies raschest tun. — S. auch epp. 74. 81. 82. 
89. 119. 

77 S. ep. 74. 
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91. An Gregorios, den Metropoliten von Ankyra78 

Nachdem der Anonymus festgestellt hat, daß er ein Mensch sei, der es nicht 
liebe, zu schmeicheln, Besuche zu machen oder um Wohltaten zu bitten (und 
daraus sei ihm schon viel Unheil widerfahren), nennt er Gregorios einen 
Wohltäter und Retter und bittet ihn, weiterhin so zu handeln, wenn die Um-
stände dies zuließen. 

92. An die Brüder Thomas und Johannes79 

Der Anonymus vergleicht die beiden Brüder mit den Trainern in Turnanstal-
ten, die das eine tun und das andere verweigern, und hält ihnen vor, ihr Tun 
sei durch Unbeständigkeit gekennzeichnet und ihr Betragen rüde. Daher gibt 
er ihnen den folgenden Rat: Sie mögen nehmen, was ihnen gegeben werde 
und sie würden dies nicht bereuen. Wenn sie aber versuchten, ihre eigenen 
Gesetze einzuführen, würden sie kläglich scheitern. Der Anonymus betont, 
er fürchte keinesfalls die Axt ihrer Heimat Tenedos, welche sie schwingen. 
Schließlich wendet er sich in der zweiten Person an einen der beiden Brüder 
und erklärt ihm, daß die Erfahrung mit nichts aufzuwiegen sei, auch mit viel 
Geld könne man sie nicht kaufen. — S. auch ep. 70. 

93. An Christophoros, den Chartularios der Nea80 

Der Anonymus beklagt eingangs gegenüber Christophoros, wie schwierig der 
Beruf des Lehrers sei, der andauernd die Kinder beaufsichtigen müsse, wel-
che sich nicht eben durch Ruhe auszeichnen; darüberhinaus wüßten auch die 
Eltern oft nicht recht, was zu tun sei, weshalb sich der Lehrer häufig verge-
bens abmühe. Schließlich fordert der Anonymus Christophoros auf, er möge 
- falls er die Ausbildung seines (des Anonymus) ehemaligen Schülers (wahr-
scheinlich seines Neffen, vgl. ep. 38) zu übernehmen beabsichtige —, dies 
richtig tun, damit nicht später einmal unvernünftige Ansprüche an ihn gestellt 
würden. S. auch epp. 38 — 39. 

78 Adressat eines Briefes des Alexandras von Nikaia (Darrouzes, Epistoliers I, ep. 8), stirbt um 
944 oder 945 (Darrouzes, Epistoliers I, ep. 4; Mango, Cod. Vat. Regin. 1, 124). Folglich ist 
der Brief des Anonymus an Gregorios vor den genannten Jahren anzusetzen. 

7 9 S. ep. 70. 
80 S. ep. 38. 
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94. An Herrn Theodoros, den Mystikos81 

Der Anonymus erklärt Theodoros, der ebenfalls Verse verfaßt, daß er ihn 
möglichst bald Wiedersehen möchte, auch wenn letzterer keine Zeichen einer 
Annäherung gegeben habe. Daher wolle er ihm folgende Idee mitteilen. Er 
werde seine Schüler überreden, daß sie Jamben zu Ehren des Theodoros 
verfaßten, welche sie in der Folge auf Straßen und Plätzen aushängen wür-
den. Wenn Theodoros dies nicht wünsche, möge er ihm sagen, was gesche-
hen solle. - S. epp. 71. 112. 118 und die Einleitung, S. 10*. 

95. An Theoktistos, den Logothetes und Patrikios82 

Aus dem Brief geht hervor, daß der Anonymus von Theoktistos empfangen 
werden möchte. Er unterstreicht, daß man ihn vielleicht zurecht als welt-
fremd, naiv oder auch unerfahren bezeichnen könne, daß man ihn aber nicht 
wegen anderer Angelegenheiten verurteilen dürfe, insbesondere da er Distanz 
zu wahren und zu schweigen wisse. Wenn also Theoktistos, ein in jeder Hin-
sicht bedeutender Mensch, ihn zu empfangen bereit sei, dann werde er seine 
Zurückhaltung ablegen; wenn nicht, werde er Gott danken, der bewirkt habe, 
daß er wenigstens das Wort an ihn gerichtet habe. 

96. An seinen Schüler Ioannikios, Vorsteher der Schule83 

Der Anonymus erklärt Ioannikios eingangs, daß er es vorgezogen habe, ihm 
seine Kritik schriftlich und nicht mündlich mitzuteilen, da ein Brief überzeu-
gender wirke. Er stellt fest, daß Ioannikios von einem Zorn beherrscht 
werde, den er nicht leicht zu zügeln vermöge, wenigstens am Beginn. Den-
noch müsse er sich beherrschen, um nicht in Zorn zu geraten und Fehler zu 
machen. Weiters solle er in der Schule die Ursachen der Fehler analysieren 
und sie dem Schüler erklären, damit das Wort „Paideia" seines Namens wür-
dig sei. 

81 S. ep. 71. 
8 2 Er ist höchstwahrscheinlich mit dem gleichnamigen Magistros, Anthypatos, Patrikios, basili-

kos Protospatharios und Logethetes tu dromu zu identifizieren, von welchem Zacos, Lead 
Seals II, Nr. 322 - 324, drei Siegel veröffentlicht hat. Demselben ist höchstwahrscheinlich 
auch das Bleisiegel zuzuweisen, welches Laurent, Corpus II, Nr. 446 publizierte. Theoktistos 
erwähnt weiter D. A. Miller, The Logothete of the Drome in the Middle Byzantine Period, 
Byzantion 36 (1966), 469, nicht aber R. Guilland, Les Logothetes, Etude sur l'histoire admi-
nistrative de l'Empire byzantin, REB 29 (1971), 5 - 1 1 5 . Vgl. auch Markopoulos, Epistolaire 
142. 

8 3 Uber Ioannikios ist nichts bekannt; zu den Vorstehern s. oben ep. 80. Speziell zu ep. 96 s. 
Lemerle, Humanisme 251, und Speck, Kaiserliche Universität 31 f. 
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97. 

S. ep. 23 und oben, S. 19*. 

67* 

98. An Sophia, die heilige Despoina84 

Der Anonymus bedankt sich diskret und zurückhaltend, obwohl ihm nach 
dem Gegenteil 2umute ist, denn Sophia hat ihm die Ehre erwiesen, seinen 
Brief entgegenzunehmen. Darüber hinaus bringt er seine Dankbarkeit für die 
Bücher zum Ausdruck, welche ihm Sophia offensichtlich geschickt hat. — S. 
auch epp. 8. 99; vgl. Karpozelos, Reaüa 31, A. 143. 

99. An dieselbe85 

Der Anonymus sendet Sophia das Buch zurück, das sie ihm geborgt hatte, 
und bringt den Wunsch zum Ausdruck, sie möge ihm auch weiterhin Bücher 
borgen. — S. auch epp. 8. 98. 

100. An Niketas, den Mönch86 

Der Anonymus sendet Niketas, welcher verbannt ist, einen Trostbrief. Er 
betont, daß er wohl wisse, in welch schrecklicher seelischer Verfassung er 
sich befinde, doch sei er sicher, daß die Psalmen, aber auch andere, profane 
Texte seinen Schmerz lindern würden. Im übrigen sei auch seines, des An-
onymus Leben nicht seit der Geburt bis zum heutigen Tag voller Sonnen-
schein gewesen. Aus diesem Grund möge auch Niketas die Probleme der 
anderen sehen und entsprechend bedenken. Schließlich kündigt er ihm an, 
daß der Bote, welcher ihm den Brief überbringe, ein wertvoller Mensch sei 
und ein guter Freund des Niketas sein werde. 

84 S. ep. 8. 
85 Vgl. Karpozelos, Realia 31, A. 144. 
86 Zweifellos handelt es sich um den sehr bekannten Gelehrten Niketas Magistros, Vater der 

Despoina Sophia (s. oben ep. 8). Aus dem Inhalt des Briefes des Anonymus ergibt sich, daß 
er zur Zeit der ersten Verbannung des Niketas abgesandt wurde und daher nach 928 datiert 
werden kann. Zu Niketas s. Westerink, Nicetas passim, und bes. 32, A. 8, wo von dem 
Brief des Anonymus an Niketas gehandelt wird. S. auch A. K(azhdan), ODB, s. v. Niketas 
Magistros. 
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68* Regesten 101-104 

101. An Stephanos, den Asekretes87 

Da der Anonymus glaubt, daß ein fremder Flicken ein neues Kleid verderben 
bzw. daß die Einmischung eines andern einen ausgezeichneten Text verän-
dern könne, sendet er Stephanos den Text seiner Rede zurück, damit er ihn 
selbst prüfe und, wo erforderlich, verbessere. 

102. An Bardas, den Antigrapheus88 

Der Anonymus teilt Bardas vorweg mit, daß bestimmte menschliche Charak-
tertypen sogleich durchschaubar seien, andere hingegen erst nach dem Ver-
streichen einiger Zeit und nur schwer. Doch habe er, der Anonymus, Ver-
trauen in den Charakter des Bardas, obwohl er ihn erst seit kurzer Zeit kenne, 
und lade ihn daher ein, mit ihm Freundschaft zu schließen; er sei sicher, daß 
das Gerichtsverfahren, welchem demnächst die Gerechtigkeit folgen werde, 
ihre Freundschaft nicht zu erschüttern vermöge. 

103. An Epiphanios, den Diakon89 

Der Anonymus schreibt an seinen alten Schüler Epiphanios, er wisse wohl, 
daß ihn bisher viele verleumdet hätten, doch Epiphanios möge sich dessen 
gewiß sein, daß der Anonymus nicht einen Moment aufgehört habe, ihn 
ebenso wie seinen Onkel zu lieben und zu ehren. Weiters bittet er ihn, er 
möge, wenn ihm dies möglich sei, ohne zu zögern, ein gutes Wort für ihn 
einlegen, wenn nicht, so genügten ihm auch die Gefühle, welche Epiphanios 
für ihn hege. Schließlich bittet er ihn, als Andenken zu behalten, was er 
übersende. — S. auch ep. 43. 

104. An Paulos, einen Schüler, der sich auswärts aufhält90 

Der Anonymus hat einen eigenhändigen Brief von Paulos erhalten, in wel-
chem letzterer ihm mitteilt, daß er bereits eine Verwaltungsposition außerhalb 

87 Es muß offen bleiben, ob Stephanos mit dem aus der Korrespondenz des Arethas gut 
bekannten επί τοΰ κανικλείου (Arethae scripta minoral, ep. 51 [S. 324-326], II, ep. 70 
[S. 94-104], Westerink) zu identifizieren ist, wie Laurent, Corpus II, Nr. 73 — 74, annimmt. 

88 Vgl. zu ihm Markopoulos, Epistolaire 141, und dens., Bardas 565-585, bes. 570—571; doch 
bleibt das Problem offen. 

89 S. ep. 43. 
90 Unbekannt. 
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Konstantinopels inne habe. Der Anonymus freut sich über diese Tatsache, 
über welche er bereits gerüchteweise vernommen hatte, und rät Paulos, im-
mer einsichtsvoll zu sein und nach der Liebe und Verehrung aller zu streben, 
um in seiner Arbeit erfolgreich zu bleiben. — S. auch ep. 105. 

105. An denselben 

Der Anonymus teilt Paulos mit, er sende ihm nur einen kurzen Brief, denn 
in der Schule sei ein großer Wirbel und er könne sich nicht konzentrieren 
(im übrigen kenne Paulos das alles ja). Er freut sich über die Position, die 
sein ehemaliger Schüler innehat, über alles was er von ihm hört und er vergißt 
ihn nicht. Schließlich berichtet er ihm, daß der Brief, den er kürzlich von ihm 
empfangen habe, auch den εκκριτοι der Schule vorgelesen worden sei, sodaß 
alle seinen Stil bewundern konnten. — S. auch ep. 104. 

106. An Euthymios, den Bischof91 

Der Anonymus erhielt von Euthymios einen Brief und ein kleines Geschenk, 
wofür er sich herzlich bedankt. Er teilt Euthymios mit, daß er dank der 
andauernden Mahnungen seines Freundes Theophanes in seiner Angelegen-
heit tätig sei und daß er sie noch beharrlicher weiter verfolgen werde. Schließ-
lich berichtet er ihm, daß sein Neffe, ein Schüler des Anonymus, in der 
Schule Fortschritte mache, und bittet Euthymios, für ihn zu beten. — S. auch 
ep. 107. 

107. An denselben 

In einem zweiten Brief an Euthymios dankt der Anonymus ihm erneut für 
das Geschenk, welches er als ein Zeichen der Liebe und Freundschaft be-
trachtet; die Liebe sei ja etwas, was im Gedächtnis aller Menschen beständig 
sei. Schließlich berichtet er Euthymios, daß sein Neffe nicht müßig sei, son-
dern bei den Studien Fortschritte mache und Interesse zeige. — S. auch 
ep. 106. 

91 Unbekannt; Browning, Correspondence 4 2 8 - 4 2 9 , vermutete, daß er mit Euthymios, dem 
Metropoliten von Antiocheia in Pisidien, zu identifizieren sei, was Darrouzes, Inventaire 
113, zurecht ablehnte. 
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108. An Euthymios, den Protoasekretes92 

Der Anonymus wendet sich mit großem Respekt an Euthymios; er schäme 
sich, einen so kurzen Brief zu übersenden, doch — wie ihm auch der Bote 
berichten werde — wolle er keinen enkomiastischen Brief schreiben, sondern 
nur die dauerhaften Merkmale des Euthymios beschreiben, diejenigen also, 
welche die Charakterzüge der Menschen unsterblich machen. Schließlich bit-
tet er Euthymios, ihm für eine Woche die Briefe des Synesios zu borgen; vgl. 
Karpozelos, Reüa 32, A. 152. 

109. An Sabas, einen Schüler, der sich privatem Zeitvertreib hingibt93 

Der Anonymus teilt seinem alten Schüler Sabas mit, es habe ihn einst beson-
ders geschmerzt, daß letzterer, obgleich begabt in den Wissenschaften, sich 
der Jagd gewidmet habe, ohne an seinen Lehrer zu denken. Damals sei frei-
lich als mildernder Umstand sein jugendliches Alter zu bedenken gewesen. 
Nun aber habe der Anonymus erfahren, daß Sabas sich wieder den Büchern 
zuwende, und daher lädt er ihn ein, in die Schule zurückzukehren und die 
Ohren vor den Sirenen zu verschließen. Schließlich erinnert er ihn daran, 
ihm eine Schüssel zu kaufen, um die er ihn schon früher gebeten habe. 

110. An Nikephoros, den Kubukleisios und kaiserlichen Kleriker94 

Der Anonymus schreibt an Nikephoros, um ihm für das Geschenk zu dan-
ken, welches er ihm zu senden die Güte hatte, aber auch, um ihn über die 
Fortschritte seines Neffen zu informieren. Er teilt ihm mit, daß letzterer im 
Unterricht gute Fortschritte mache, daß er zweimal in der Woche geprüft 
werde, bereits die Grammatik kenne, und schon zum dritten Psalm der Epi-
merismen, sowie zur dritten Konjugation der nicht endbetonten Verben ge-
langt sei; er möge für ihn zu Gott beten. Schließlich drückt er die Hoffnung 
aus, bald mit Nikephoros zusammentreffen zu können. S. Einleitung, S. 9* — 
10*. 

9 2 Höchstwahrscheinlich ist er mit dem gleichnamigen Protasekretes zu identifizieren, den wir 
als Verfasser eines Panegyrikos auf Maria Aigyptiaca (BHG 1044e) und eines Enkomions 
auf den hl. Theodoros Stratelates (BHG 1753b) kennen. S. F. Halkin, Panegyrique de Marie 
l'Egyptienne par Euthyme le protasecretis, AnalBoll 99 (1981), 1 7 - 4 4 , und dens., L'Eloge 
de Saint Theodore le Stratelate par Euthyme protasecretis, AnalBoll 99 (1981), 221—237; 
vgl. Markopoulos, Epistolaire 142. 

9 3 Unbekannt. 
9 4 Unbekannt. 
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111. An Johannes, den Asekretes95 

Kurze Mitteilung, in welcher der Anonymus Johannes für die Unterstützung 
dankt, die er ihm zukommen ließ. 

112. An Theodoras, den Mystikos96 

Kurze Mitteilung an Theodoras, den er schon seit geraumer Zeit nicht mehr 
getroffen hat; der Anonymus bittet ihn, ihm eine Unterstützung zu gewähren, 
da er sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befinde. — S. auch 
epp. 71. 94. 118. 

113. An Theodoras, den Protospatharios97 

Herzlicher Dankesbrief an Theodoras, in welchem er ihn als Menschen mit 
vielen Tugenden preist, der immer das Gute erstrebe. Der Anonymus dankt 
ihm ganz besonders für die Wohltaten, welche er von ihm empfangen habe. 
— S. auch ep. 4. 

114. An Theodoras, den Kubukleisios und Chartularios98 

Dankesbrief an Theodoras für das Geschenk, das er von ihm empfing. Der 
Anonymus betont, wie sehr er sich freut, daß es solche guten Momente im 
Leben gebe und daß nicht die schlechten überwiegen. Im übrigen zeige das 
Geschenk, daß zwischen dem Anonymus und Theodoras immer die Bereit-

95 Es ist zweifelhaft, ob der 'Ιωάννης βασιλικό; πρωτοστταθάριος και πρωτοασηκρήτις, der 
auf einem von Laurent, Corpus II, Nr. 6 publizierten Siegel erwähnt wird, mit dem Asekretes 
des Anonymus oder auch mit Johannes Pilatos identifiziert werden kann, wie Laurent selbst 
(a.O.) mit einigen Vorbehalten vorschlägt. Zwei weitere Siegel des Johannes Asekretes, wel-
chen er mit Johannes Pilatos identifiziert, ohne ihn mit dem Asekretes des Anonymus in 
Verbindung zu bringen, veröffentlichte Laurent, Corpus II, Nr. 66 — 67. Ein Bleisiegel des 
Johannes Asekretes publizierte Zacos, Lead Seals II, Nr. 980, welcher es dem Johannes Pila-
tos zuweist, den Pilatos aber nicht mit dem Asekretes des Anonymus in Verbindung bringt 
und auch die Datierungen Laurents nicht akzeptiert. Die Frage muß offen bleiben; vgl. auch 
Markopoulos, Epistolaire 142-143. 

96 S. ep. 71. 
97 S. ep. 4. 
98 Unbekannt. 
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schaft zu freundschaftlichen Beziehungen bestehe, auch wenn der eine vom 
anderen weit entfernt sei. Theodoras zeichnet sich, nach den Worten des 
Anonymus, durch eine Wohltätigkeit aus, welches nur mit der Güte Gottes 
verglichen werden könne. 

115. An Symeon, den Asekretes99 

Der Anonymus dankt Symeon herzlich für den tatkräftigen Liebesbeweis ihm 
gegenüber und bedauert, ihn nicht früher kennengelernt zu haben. Er ist 
betrübt, daß er derzeit keine Möglichkeit habe, mit ihm ein Gespräch zu 
führen und vergleicht sich mit Tantalos. Seine Neigung, Symeon zu treffen, 
können die derzeitigen schwierigen Lebensumstände nicht mindern. 

116. An Theodoras, den Protonotarios100 

Ein strenges Schreiben, in welchem der Anonymus Theodoros zur Ordnung 
ruft und ihm erklärt, wenn er seine kleinliche Haltung ihm gegenüber nicht 
ändere, werde er ihm gewaltig zürnen. — S. auch epp. 65. 79. 

117. An Stephanos, einen Schüler101 

Der Anonymus antwortet einem Schüler, welcher gegen ihn in einem Brief 
Anschuldigungen vorgebracht hatte, daß er sein Verhalten nicht verstehe, da 
doch alles mit einem Wort geregelt hätte werden können. Er fordert Stepha-
nos auf, die von ihm angewandte Unterrichtsmethode zu respektieren; er 
möge in den Lehrern Zuchtmeister, nicht aber zu züchtigende Tiere sehen, 

99 Er ist wahrscheinlich, wie Browning, Correspondence 431, vermutete, mit dem gleichnami-
gen Asekretes zu identifizieren, welcher nach der Eroberung Thessalonikes 904 eine Ge-
sandtschaft an Leon von Tripolis leitete. Weiters ist unser Symeon wahrscheinlich ein und 
dieselbe Person, wie der Protoasekretes Symeon, welcher zwischen den Jahren 923 und 930 
belegt ist. Vgl. hierzu N. Oikonomides, Two Seals of Symeon Metaphrastes, D O P 27 (1973), 
323 — 326, hier 324 mit A. 2, mit älterer Bibliographie. Ich weise darauf hin, daß Laurent, 
Corpus II, Nr. 70 und 431, den Asekretes Symeon des Jahres 904 von dem gleichnamigen 
Protoasekretes der Jahre 923 — 930 unterscheidet, ohne überzeugende Argumente vorzu-
bringen. 

100 S. ep. 65. 
101 Unbekannt; er ist wahrscheinlich mit dem Protospatharios und Schüler Stephanos der epp. 9 

und 11 zu identifizieren. 
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und Kritik akzeptieren. Seinerseits sei er wie ein liebender Vater bereit, für 
etwaige Fehler des Stephanos absolutes Verständnis aufzubringen. — S. auch 
epp. 9. 11. 

118. An Theodoras, den Mystikos102 

Der Anonymus sendet Theodoras als Zeichen seiner Freundschaft ein klei-
nes, von ihm verfaßtes Werk (er nennt es „Syntagma") und bittet ihn um 
sein Urteil. - S. auch epp. 71. 94. 112; vgl. Karpozelos, Realia 31, A. 147. 

119. An Theodoras, den Kubukleisios und kaiserlichen Kleriker103 

Kurze Notiz, in welcher er dem Theodoras mitteilt, daß er ihm etwas über-
sende, und ihn bittet, so vorzugehen, wie er es für richtig halte. — S. auch 
epp. 74. 81. 82. 89. 90. 

120. An Theophilos, den Asekretes104 

Der Anonymus bittet Theophilos, ihm das Buch zurückzusenden, welches er 
ihm geborgt hat, da ihn ein anderer Freund darum gebeten habe. — S. auch 
ep. 41. 

121. An Theodoras, den Protospatharios und Krites105 

Der Anonymus bittet Theodoras, zu prüfen, ob der Überbringer des Briefes 
das Recht auf seiner Seite habe. Wenn dies zuträfe, möge er ihm zu seinem 
Recht verhelfen. Wenn sich das Recht aber auf der Seite des Gegners befinde, 
dann möge er ihn dennoch beschützen, da die Menschen sich für gewöhnlich 
nicht mit dem Sieg begnügen, sondern gegen den Besiegten auch noch ge-
walttätig vorgehen. 

102 S. ep. 71. 
103 S. ep. 74. 
104 S. ep. 41. 
105 Unbekannt. 
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122. An Theodosios, den Mönch106 

Der Anonymus informiert Theodosios, daß er die Briefe, die ihm Theodosios 
kürzlich übersandt hatte, bereits an die Empfänger weitergeleitet, ihnen aber 
nur mit Mühe die Antworten abgerungen habe. Er mußte feststellen, daß die 
letzteren, obgleich sie sich gut an Theodosios erinnern, nicht verstanden hät-
ten, weshalb sie die Briefe erhalten hätten; jedenfalls stünde die Angelegen-
heit für den Mönch nicht besonders günstig. Abschließend bittet der Anony-
mus ihn, im Gebet seiner zu gedenken. — S. auch ep. 45. 

m S. ep. 45. 
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TABULA NOTARUM IN APPARATU CRITICO ADHIBITARUM 

I. Codex 

A = codex Londinensis Bibliothecae Britannicae Add. 36749 membr. saec. X 
A2 = idem codex manu recentiore correctus 

II. Cetera 

ac = ante correcturam (post codicis siglum) 
acc. = accentus 
add. = addidit (addiderunt) 
ad loc. = ad locum 
cf. = confer 
coli. = collato 
coni. = coniecit 
corr. = correxit (correxerunt) 
del. = delevit 
eras. = erasit (erasum) 
ex corr. = ex correctione 
fort. = fortasse 
in fin. = in fini 
1. = linea, lineam 
leg- = legunt 
litt. = littera, -ae, -is, -as 
mg. = in margine 
P c = post correcturam (post codicis siglum) 
prop. = proposuit (proposuerunt) 
ras. = rasura 
seil. = scilicet 
scr. = scripsit 
secl. = seclusit 
supers er. = superscripsit 
suppl. = supplevit 
suprascr. = suprascripsit 

III. Virorum doctorum nomina breviata 

Br(owning) 
Br(owning) — L(aurdas) 
Darr(ouzes) 
Genn(adios Arampatzoglou) 
Kakr(idis) 
Kamb(ylis) 
St(einer) 
Tom(adakis) 
Tr(app) 

cetera facile intelleguntur 
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f. 135" I 136 ΕΠΙΣΤ. 1 - 2 3 

1. 'Αναστασίω μητροπολίτη Ήρακλείας και οικονομώ 

Εΐ τις ώφέλεια τοις εξ ττροσεγέυετο τή εκκλησία μησίν, οις αύτη τό 
έμοί διδόμενον άρτίδιον τεταμίευται, προσθήκη ταύτη καϊ τό ετερον 
άφαιρεθέν έμοΰ ωφελείας γενέσθοο, ίνα μή πλεονεκτώ έκκλησίαν εγώ. εΐ 
δέ πλέον ούδέν αύτη προσκτηθέν τή προσθήκη φαίνεται τή εκείνου, άνα-
λήψομαι τό έμόν, σου τοϋ τό δίκαιον άσπαζομένου έπιστατοϋντος αυτής, 
ϊνα μή πλεονεκτώμαι παρ' εκκλησίας εγώ. τίνι δέ προθέμενοι περί τίνος 
ειπείν; άρχιερεΤ και τά άρχιερέως αίρουμένω ποιεΐν και παιδείαν 
ήσκημένω μεν, εΐδότι δέ καϊ τιμαν, και υπέρ βαρυνούσης ούδαμώς υποθέ-
σεως· θαυμάζω, εΐ ώτϊ ένθεΐναι τοιαύτα είωθότι κατακούειν τοιούτων ού 
καλώς έδοκίμασα. 

2. Μανουήλ κουβουκλεισίω και χαρτουλαρίω 

Ή κατάνευσις έχέτω και τήν κατάπραξιν, ϊνα μή άπάτη και τό όλον 
ύπόκρισις ή κατάνευσις ή. τοΰτο δοξάσαντα άχρι τοΰ νΰν ούκ έγνωκά 
τινα περί σοϋ, άλλ' ούδ' ή ύπόληψις εσχεν παρ' δ | είχεν ή ήμετέρα τω 
έξ άρχής γνωρισμω. επακολουθεί γάρ τω θαυμασίω Μανουήλ ή κατά-
πραξις τών καλών και τό των ήθών μέτριον και έψεται και αύτής μέχρι 
τής άπό τοϋ δεσμοΰ τής ψυχής διαζεύξεως, δτι πάλαι προσήν και ού 
νΰν έπεγένετο, καν ούχ ύφεσιν άλλά πρόσθεσιν ή σήμερον ήμέρα ποιή 
τοϋ καλοΰ. άλλ' έπεϊ τής δόξης εχει τι πλέον ή έξ έργων πληροφορία, 
δός τή επί μικρά χάριτι συναντιλήψει- ούκ άν γάρ εΐποις δτι μεγάλη, 
μεγάλα ύπονοεϊν περί σοϋ. 

1. 6 σοϋ — άσπαζομένου: cf. Lucian. Amor. 45 10 ώτϊ — τοιαύτα: Luc. 9,44; cf. infra 
ad ep. 104,8 

2 αυτή Kamb: αυτή A 9 ϋπέρ βαρυνούσης Kamb: ύπερβαρυνούσηξ A 10 τοιούτον 
Apc 

2. 6 - 7 μέχρι - διαζεύξεως: Plat. Phaed. 88b 

8 ποιεί A·* 
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4 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 136ν I 137 

3. 'Ιωάννη χαρτουλαρίω και κουβουκλεισίω 

Ή παιδεία την πρός υμάς ήμΐν παρρησίαν χαρίζεται, δτι μή των 
άττωθούντων τταιδείαν ϋμεΐς- συνήθεις μεν ουκ εχων ή μας, μή άγνοουμέ-
νους σοι δε, πρό<σ>σχες τ ω αΐτήματι, μή δντι βαρεί, καί άφορμήν δίδου 
τή εκπληρώσει και προσκολλασθαί σοι και συνομιλεΐν. 

4. Θεοδώρω πρωτοσπαθαρίω 

Τότε κρίνονται αί μέχρι λόγων υποσχέσεις εκβάσεων ΐσαι, δταν συναν-
τήσάν τι δυσχερές έπίσχη τοϋ καταθεμένου τήν πρόθεσιν. δτε δε τό επέ-
χον I όρδν οΰκ έστι τήν εκβασιν, είτα μέχρις αναβολών ή χάρις παρατρέ-
χει και υπερθέσεων, τί άλλο ή όλιγωρίαν ή παρόρασιν τοϋτο ύπονοεΐν 
έστι λοιπόν τοϋ ϋπεσχημένου; άδυνατεΐν μεν ουν ούκ άν είποις· προ-
φανής γαρ ή δύναμις ειπείν, ουκ είσακουσθήναι δέ προφασίση; ψεύση· 
πρός πατέρα γάρ ή αίτησις, υίω φιλοϋντι χαρίζεσθαι. άντιπίπτειν τι 
τόν είς δν άνήκει φήσεις τό πράγμα; άσθενής ή άντίθεσις· δει γαρ άντιπε-
σεΐν καϊ σε και ούχ ή τ τ ω των άντιρρήσεων εκείνου όφθήναι. άλλ' εύλογοι 
αί αντιρρήσεις εκείνου; τί δέ, αί σαι άλογοι; και πώς της σης άγχινοίας 
τοϋτο, άνθρωπον θεοΰ προτιμάν και άκαιρων είναι λόγων άκροατήν καί 
μή δλη δυνάμει έπιδιδόναι σαυτόν τά πρός θεραπείαν πράττειν θεοϋ; 
θεραπείαν γάρ συνείποις καί αυτός τοΰτο θεοΰ καν ήμεΐς οι πρεσβεύοντες, 
εχεις ουν καϊ τό πρεσβεύειν υπόχρεων πρόσωπον καί τό πρός δ ή πρε-
σβεία πειθόμενον καί τό δι' δ ή πρεσβεία θεόν σοι ποιοΰν ευμενή καί τό 
έκπληρώσον τήν πρεσβείαν είκον | ώς ύποχείριον, τό τε πράγμα καί 
άκοντά σε κινούν πρός παράκλησιν, συμπράττοντα δέ καί τόν καιρόν 
δίδου διά πάντα τήν χάριν θεώ. 

3. 2—3 δτι — ϋμεΐς: Prov. 15,32 4 πρόσσχες τ ώ αΐτήματι: cf. Ps. 5,3 άφορμήν δίδου: 
Prov. 9,9 

3 ύμδξ Aac 4 πρόσχε; A: correxi 

4. 12 λόγων άκροατήν: lac. 1,23 13 δλη δυνάμει: Sir. 6,26 

2/3 συναντήσάν τι Br. - L.: συναντήσαντι Aac: συναντίσάν τι Apc 6 Εστι Α 7 είσακου-
σθήναι Α: εϊ άκουσθήναι falso leg. Br. - L. 8 φιλοΰντα Apc 12 προτιμάν άνθρωπου 
θεοϋ Α2 15 πρεσβεΰον Apc 
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f. 137v ΕΠΙΣΤ. 3 - 6 5 

5. Θεοδότω κουβικουλαρίω 

Μεγάλην δοκιμάζων είναι την της καρδίας σου πρόθεσιν οΰχ οΤς ποιείς, 
άλλά μεθ' οίας δ ποιείς τοΰτο γίνεται γνώμης, και δτι τοιούτος αυτός 
οιον έξήν είναι, και δτι ή χάρις ου ρυΐσκει διακενής, καρπούμαι την 
ήδονήν. και ό ταύτην έκκαρποϋσθαι ποιών σύ, δι' ών τε άπλοϋν σαυτόν 
δεικνύεις και ουκ άχάριστον δι' ών τε τά ημέτερα οΰκ εις αέρα χωροϋσι 
τη έπιμελεία και μεγαλοφυία τη ση. διά τοΰτο γάρ και φιλοτιμούμενοι 
οϋ θέλομεν άχθεσθαι, δ τις έποίει των παλαιών, έπεϊ μη ώνιά σοι τά 
καταβαλλόμενα λογίζεται παρ' ημών. λογισθήτω δέ και σοι τουτϊ τό 
βιβλιδάριον μνήμης άξιον ήμέτερον δν μήτε ώς παρά διδάσκοντος σταλέν 
ού παραδεχόμενον (δώσει γάρ ήμΐν ό καιρός σϋν έπιλήψει θεοϋ άφορμήν 
ετέρων χαρίτων) μήτε ώς γραφήν άπταιστον οΰκ εχον άποπεμπόμενον 
άπανθίση γάρ εξ αύτοΰ φιλοπόνως συλλέγων | τά κάλλιστα και παρα-
βλάψει τήν συλλογήν κατ' ουδέν τό επισφαλές της γραφής, φιλοκάλους 
γάρ ήμδς άλλ' οϋ φιλοκαλλωπιστάς ό λόγος προτρέπεται. 

6. Βασιλείω σπαθαρίω, κουβικουλαρίω 

Ούχ δτι της σχολής έξείργη, φροντίζομεν, άλλ' δτι τό έξεΐργον ά-
γνοοΰμεν, δακνόμεθα. έπϊ συμφέροντι γοϋν ή άλλως έπ' αιτία εΰλόγω 
άλλ' ουκ έπ' άσυμφόρω ή παρενοχλοΰντι πάθει τό σώμα ή έπίσχεσις 
ουσα τό τήν ψυχήν ώθήσει λυποϋν άλλά τό βαρύνον άπίτω· τό κηλοϋν 
δέ παρίτω τήν άκοήν, και άστατών ήρεμήσει ό νοΰς τό έπέχον ού πολυ-
πραγμονών. 

5. 2 τήν — ττρόθεσιυ: Act. 11,23 4 διακενήξ: Macar. 3,34 4 - 5 καρπούμαι τήν ήδονήν: 
cf. Plat. Phaedr. 251 e - 2 5 2 a 6 ούκ - χωροϋσι: cf. 1 Cor. 14,9 1 4 - 1 5 φιλοκάλους -
προτρέπεται: Isocr. Demon. 27 

13 συλλέγειν Apc 

6. 2 της: -s super ή scr. A 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 19:34



6 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 138 I 138v 

7. Φιλητώ διακονώ και κουβουκλεισίω 

To κατεπείγον παρακαλεΐν ούκ εις έμήν άττοτελεσθέν γίνεται χάριν, ίνα 
προς τοΟτο κατανεύειν όκνήσης' σαυτώ γάρ πλέον ή έμοί χαριή· χαριή 
δε και έμοϊ πρόξενον άποκαλών έμέ της άνηκούσης εις σέ χάριτος, ΐδε ουν 
τόν άνθρωπον και πρό<σ>σχες οις λέγει και συνάλγησον οις συμπέπτω-
κεν και ποιεΐν εκείνα αΐροΰ οίς τ ώ μεν σώματος, σοι δέ | ψυχής παρά-
κλησις εξευρίσκεται. 

8. Σοφία δεσποίνη 

"Ετερά τίνα ό ημέτερος έντυπώσαι τη γραφή παρεσκευάζετο νοϋς, οία 
ένσημαίνειν εικός ήν άπηλλαγμένη πάθους ψυχή· εχει γάρ τότε χώραν 
τά οικεία ποιεΐν ό λόγος άβαρεΐ έπεισιών άκοή, ώσπερ πάλιν οΐδεν 
συστέλλεσθαι των πρός ους εξυφαίνεται κατοχή θλίψεως άκούειν οϋ δυ-
ναμένων. ήν μεν ουν δ και τότε τόν νουν άναπείθειν είχε μή λέγειν, τό 
και νΰν συμπαραμένον τής άρχής υψος· πλην τό της άρετής ΰψος εκείνο 
πλεονεκτούν καϊ έτι πλεονεκτήσον τόν τοιούτον διεσκέδαζε λογισμόν. 
και εκείνο μεν ού τότε οΰ νΰν, τοΰ κυριωτέρου επικρατούντος, δύναμαι 
έπισχεΐν, έπέσχε γράφειν τοιαύτα τό τή ψυχή τής αγίας έμοϊ δεσποίνης 
συμπεσόν άλγη μα. και τί ετερον ή παρακαλεϊν, αυτοπαράκλητον ουσαν 
την τιμίαν ψυχήν ό λόγος βιάζεται του μηδέν ή δτι θνητή ν έννοήσαι 
γεννήσαι, καϊ δτι άμωμος απήλθε του βίου, δ καϊ καθ' αυτό παρηγορεΐν 
ίκανόν, και δτι | ούτως έδοξε τ ω και εις φως αύτήν έξενεγκόντι, και δτι 
πρόξενος σωτηρίας ή είς τοϋτο παράκλησις γίνεται, δούλω πλέον λέγειν 
ού δέδοται, εί και τό δι' δλου σιγαν οϋκ έκκέκοπται. ήν δέ περϊ τής 
βίβλου εϋχαριστίαν ώφειλον ένθεΐναι τ ω γράμματι, ό των εννοιών εξετα-
στής ιδοι θεός και άξίαν τή άγία μοι δεσποίνη άντιμετρήσοι την άμειψιν. 

7. 6 - 7 σοι δέ — εξευρίσκεται: cf. Ps. 93,19 

3 χαριεϊ pr. Apc 5 πρόσχες A: correxi 

8. 3 άπηλλαγμένη — ψυχή: cf. Aristot. eth. eud. 1220bll 5 κατοχή θλίψεωξ: cf. Ier. 6,24 
12-13 ότι θνητήν - γεννήσαι: Plut. mor. 118e; 463d; 474d; Diog. Laert. 2,55; Basil. Caes. 
ep. 6,2 (I p. 20,20-21 Courtonne) al. 13 άμωμος - βίου: cf. Ps. 118,1 15 πρόξενος -
γίνεται: cf. 2 Cor. 1,6 18 άντιμετρήσοι τήν άμειψιν: cf. Matth. 7,2; Marc. 4,24; Luc. 6,38; 
cf. infra ad ep. 98,11 

5 συστέλειλεσθάι (sic) Apc έξυφαίνεσθαι Apc 8 διεσκέδασεν Apc 10 post έπέσχε add. 
δέ Br. 15 δούλου Apc 18 άντιμετρήσει Apc 
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f. 139 I 139" ΕΠΙΣΤ. 7 - 9 7 

9. Στεφάνω ττρωτοστταθαρίω και μαθητή 

Ή γραφή άλλων έζήτει λόγων άρχήν, άλλην δέ παρέσχεν αύτη ή 
ύπόθεσις άφορμήν. έζήτει μεν γάρ πρόφασιν εύλογου, δι' ής 'έμελλε και 
τω γράφοντι έμοί και τω δεχομένω σοι και τοις άκούουσιν ήδεΐα και τω 
νω και τ ή φράσει γενήσεσθαΐ' τω γράφοντι μεν, δτι πρός τοιούτον ποιεί-
ται τά της γραφής, τω δεχομένω δέ, δτι τοσοΰτος περί τοσούτων άνα-
πτύσσει τοιαύτας γραφάς, τοις άκούουσι δέ, ότι ττερί χρηστής ή προ-
σοχή ϋπολήψεως. και ϊνα μή τό λεγόμενον άσαφές ή, τοιαύτα πρός σε 
λέγειν ήθελεν ή γραφή, ά και μεγάλην άπήτει σπουδή ν και τήν έκ ταύτης 
έκβασιν ούκ είχε μικράν, και τούτο μεν έζήτει | και περί τοιούτων παρε-
σκευάζετο, μάτην, ώς εοικε, τοΰ ταύτης ύπολογιζομένου δημιουργοϋ 
ετοιμον εις παν ότιοΰν κατά πολλάς αιτίας εϋρίσκειν σε δτι τε διδάσκα-
λος, δτι τε νόμω και εθει ου παρακρούεσθαι δίκαιος, και δτι των έμ-
φρόνων άλλ' ούχί των ού τοιούτων σύ, και των εύγενών καϊ χρηστών 
άλλ' ούχί των άγενών και δόξης έτέρας. άλλη δέ τις ΰποδραμοϋσα χρεία 
κατακρατής έκείνης έγένετο καϊ πρός τήν νΰν γραφή ν τήν ήμετέραν μάλ-
λον έκίνησε χείρα ναρκώσαν, δτι μή οίς έν μελέτη ό νους ην καθυπούργη-
σεν άλλ' οίς ή ψυχή έπαθαίνετο· και τοΰ πάθους πρόξενος σύ, άφαιρεΐν 
όφείλων, φωραθεϊς προστιθέναι- τό πάθος δέ λύπη και τό ταύτην αυξον, 
δτι ό καλός Στέφανος άλλ' ούχ ετερος ό λ υ π ώ ν ή ούκ οϊει λυπεΐν μέρος, 
ούκ εχων λέγειν (ώς έδει) χαρίτων όντας τοιούτους, και αύτό τό όφειλό-
μενον, δ και ό τυχών καταβάλλει, ύποτελεΐν ούκ έών, άλλά τήν ύπέρ της 
μαθητείας ΰποτέμνων κατάθεσιν έπιτείνειν ύπελογίσω | τήν μαθητείαν. 
άλλ' ούκ οΐδα εΐ μαντεύσεται Φοίβος άνευ χαλκοϋ ή παρατάξεται στρα-
τιώτης όπλων χωρίς ή άποδύσεταί τις πρός δευτέρους άγώνας μή 
τυχών άναρρήσεως. ότι μεν ούν άναλογίση ταϋτα συνετός ών, οΤδα, και 
ότι εψεται ή οφειλομένη ούκ άμφιβάλλω κατάπραξις, ότι δέ μειζόνων 
ήμϊν ή νΰν ή είσαΰθις εσται ύπόνοια, τοΰτο δυσπιστώ. 

9. 8 και ϊνα μή — ασαφές ή: cf. Plat. Prot. 316a 17 χείρα ναρκώσαν: Basil. Caes. ep. 45,1 
(I p. 112,6 Courtonne) 24 εϊ μαντεύσεται — χαλκοϋ: Aesop, prov. 1; Greg. Naz. or. 4,121 
(p. 288,13-14 Bernardi); carm. 1,2,10,374 (PG 37,707A; p. 142 Crimi); cf. infra ad ep. 76,33 

2 αύτη Kamb: αΟτή A 3 γάρ postea del. A 6/7 άνατττύσσει Kamb: άναπτύσσειν A 
26 super ότι μέν add. κάλιστα Α2 αναλογίσει Apc 26-27 και ότι εψεται ή οφειλομένη 
Aac: και δψεται οφειλομένη Apc 
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8 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 140 

10. Μιχαήλ πρωτοσπαθαρίω και μεγάλω κουράτορι 

Πρός γράμμασιν έντεθραμμένον ήν ή έτπστολή καί ούτω συνετέθη, 'ίνα 
ώς οικείος λόγων τοιούτων τά λόγου άξια ττράττη. ή μέντοι δύναμις 
αυτής παιδευτών κατηγορεί παρόρασιν και θεραπείας τούτων άγνοιαν 

5 μεν ουχί (καταφανή γάρ άπασι τά καλά), ϋττεροψίαν δέ. εί οΰν ττασιν 
έπίδηλα τά καλά, και ΰμΤν εί δέ καί τισιν έσπούδασται ποιεΐν τό καλόν, 
πρώτοι τούτων ύμεΐς· καί εϊ τοιούτοι, τά εικότα εις διδασκάλους ποιείτε-
των καλών γάρ εν μή λυπεΐν διδασκάλους. 

11. Στεφάνω πρωτοσπαθαρίω 

I "Εγραψα τόν χρηστόν είδώς Στέφανον καί λόγους τιμάν καί λόγοις 
άγαπώντα συνεΐναι καί λόγων αίδείσθαι θεραπευτάς. τό λυπήσαν δέ 
ούχ οίον υπέλαβες ήν, σέ καταθεΐναι μή έαν έμοί τους μισθούς· καί πατέρα 

5 γάρ έπιβεβουλεΰσθαι πρώτον ένόμισα· τοιοΰτόν σε γινώσκω περί έμέ. 
άλλ' ϊσον έκρινα του μή εάν τό σιγάν καί μή πρός τοϋτο ώθεΐν τοιούτος 
έγώ περί σέ, δλον είναί σε άγαπών του καλοΰ. άλλ' εί μέλει σοί τι ήμών, 
καί δ παρέβλεψας ϊδε καί περί τούτου σκόπει, καί περί άλλων έννόει καί 
τόν πατέρα ώθει καί τά οικεία ποίει καί πρός ζήλον άπαντας κίνει. 

10 . 2 Πρός — έντεθραμμένον: cf. Plat. leg. 695 c 

11. 2 λόγου; τιμδν: Prov. 25,27; cf. infra ad epp. 44,12; 55,43 et 118,2 4 καταθεΐναι -
μισθούς: Aristoph. vesp. 661; Ioann. Chrys. hom. 9,4 in Phi. (PG 62,251,6-7) ; Suda μ 650 al. 

4 τε post οίον add. A 8 παρέβλεψας: litt, εψας in ras. 
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f. 140v | 141 ΕΠ1ΣΤ. 1 0 - 1 3 9 

12. Έφραίμ μοναχώ 

ΟΤς μεν έρημους της σης αναστροφής εαυτούς βλέπομεν, εχω τι των 
αίτιων εκείνων, αϊ των κατεχόντων ώφθησαν κρείττους έξ ημών άπαγα-
γεΐν σε καταττείσασαι, μάλλον ΰττό μέμψιν ποιεΐν οΤς δε ό βίος δίδωσι 
λυττηροΐς, εχω τι και των έπαινουμένων εν έκείναις εϋρίσκειν, τό άνα-
χωρήσαι πρόκριναν του μένειν ένορών συμφερώτερον· τω μεν yap | μία 
εϊπετο ηδονή, ή συσκήνωσις των άγαπωμένων, τάλλα εχοντι λυπηρά' 
τω δέ σύνεστιν, α ευφραίνει πολλά, εν τό ανιών, δ εκεί εϋφραινεν, εχοντι. 
και ην τό κουφίζον τήν περί του έμοϋ Έφραίμ λύπην τό άφορμάς έξευρί-
σκον πολλάς κρείττω της έπισχέσεως ύπολογίζεσθαι τήν έξέλευσιν. έμοί 
γάρ, δοκώ δέ καί σοί καί έτέροις, υγεία νόσου ήδίων ή ούχϊ νόσου διέφε-
ρεν ουδέν ή μετά οδύνης συσκήνωσις; υγείας δέ διαλλάττει ουδέν ή χωρίς 
άνιαρών άποσκήνωσις· ώσπερ γάρ συνοΰσιν ήμΐν τό ήδΰνον άπόν τό 
άλγϋνον έπέτεινεν, οΰτω διεστηκόσι τό βαρύνον οΰκ ον άπωθεΐ τό προ-
σόν τω βαρεί, έχου γοΰν της οΰκ όδυνώσης βιώσεως καί ποτέ μέν γράμ-
μασιν όμίλει τοις άγαπώσι, ποτέ δέ τή άοράτω σύνεσο τούτοις ενώσει, 
ην διάβασις ποιεί νοερά- συμπαρέστω δέ σοι καί ή τοϋ συνέσεσθαι καί 
σώματι τούτοις εύχή, ήμΐν δέ ηδονής ύπόθεσις έσται τό άλύπως διάγειν 
άκούειν σε· άποκάμοι δέ καί ή ελπίς ούδαμώς τό ποθούμενον | ύποβάλ-
λουσα καί ίσως ούχ ώς άσυνέτους βοσκήσει. 

13. Θεοδώρω βασιλικώ πρωτοσπαθαρίω 

Ό λογισμός μέν έπεί μηδαμοΰ εύρισκε μέχρι τών χρηστών ϊστασθαι, 
άμα τή άναπλάσει τούτων εις τά μη χρηστά μεταπίπτων ούκ ειχε φαν-
τάζεσθαι (καλόν γάρ ή αλήθεια) τήν έκ τών λόγων άπόφασιν, οΐαις 
άφορμαΐς μή άνατυπούσθαι τά τής άποτεύξεως άπορών, ώς εικός, 
ϊστατο μέν γάρ έκεΐ, τρόπους σου θαυμαστούς καί ήθος πλήρες άπλό-
τητος καί προαίρεσιν ξενίζουσαν έννοών, μεθίστατο δέ πάλιν εκείθεν, 

1 2 . 17 ήν — νοερά: cf. Maxim. Conf. ambig. (PG 91,1124B) 18 άλύπως διάγειν: cf. Plat. 
Prot. 358 b; Phileb. 43 d 1 9 - 2 0 ή έλτήζ - βοσκήσει: Apost. 7,1 d; App. Prov. 1,59 

5 επαινετών Ap c 

1 3 . 3 super χρηστά add. τά A 2 
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τοιαύτης ή μας οϋκ άξιους αναλογιζόμενος χάριτος, ουδεμία ττροφάσει 
ττρός τοιαύτας έκκαλεΤσθαί σε χάριτας έχοντας· εδει δέ τήν ποίησιν ψεύ-
σασθαι και νικήσαι τά κρείττω. και χαίρω δια τοϋτο ήττων ευρεθείς 
κάγώ περιαγόμενον τον λογισμόν τοιαύταις έχων περιτροπαϊς και νική-
σαι ήττηθείς οϊομαι, δτι ό νικήσας αυτός ου θετταλώ με σοφίσματι παρελ-
θών, λόγων δέ μάλλον θείων πειθοΐ. εχω δέ και περί τής | νύσσης παρεκ-
δραμεΐν, ότι τοιούτον έδειξεν ώκύν ή βαλβίς. άλλά μοι έρρωσο και τό 
νικαν σπούδαζε· έξεις γάρ, ους παρεκτρέχεις ούτως, έπαινέτας, ουκ άντι-
πάλους. 

14. Τω αύτώ 

Ή ύγιαίνων ολιγωρίας ή ούχ ούτως εχων άκηδίας γεγράψη. εκείνο 
μεν ότι έπιστείλας ούκ εύφρανας, τοϋτο δέ ότι καταγνούς ίσως τι τής 
φιλίας έλύπησας. άλλ' ήτω μόνον τό πρώτον, και παρέσται μεν τό εύ-
φραΐνον, οίχήσεται δέ τό ανιών. 

13. 12 Θετταλώ με σοφίσματι: Zenob. 4,29; Diogen. 5,20n.; App. Prov. 4,93; Macar. 4,66 
13 ττερί τήξ νύσσής: cf. Horn. Y 332.338.344.758 
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15. Άρσενίω επισκοπώ 

Πλείω γράφειν οΰκ εχοντες τ ω μή ΰπόθεσίν σε μακροτέρων λόγων ήμΐν 
παρασχεΐν, ούτως απελθούσης, ώς είκάζομεν, άπό σου της μνήμης ημών, 
τοΟτο μόνον ένσημαίνομέν σοι τ ω γράμματι, ώς ύττόληψιν υπεροψίας 

5 φιλούντων και λήθης δέδωκας παντελούς, τη της μείζονος όράσει τιμής 
παροραθείσης της περί εκείνους σπουδής· τοϋτο ή χρόνιος υποβάλλει 
σιγή. ΰπεξέδραμεν γάρ άν τή τοϋ χρόνου παραδρομή, ε'ί τι άλλο δυσχε-
ρές έπεΐχε | τοϋ βίου, εΐ μή τοϋτο οΰκ ην. άλλ' ήμΐν τοις ετι τό σόν 
περιστρέφουσιν όνομα φυλάττοιο άνοσος και επηρειών, αϊ και τό κινοΰν 

ίο και τό κινούμενον έπιβουλεύουσιν, άνεπίδεκτος· και πάντως 6 τε χρηστός 
'Αρσένιος, εί μή τοιοΰτος, και t o επέχον, εί τοιούτον, γνωσθήσονται. 

16. Ιωάννη 

Και χρυσόν πΰρ και άνδρα δείκνυσιν, όποιος, άρχή. εί ουν τά πρό τής 
άρχής ουκ ήλάττωσεν ή άρχή, δεΐξον ώς συ αυτός μοι διαμένεις και νϋν. 
δείξεις δέ χαριζόμενος τοις φιλοΰσιν ήμΐν και ότι φιλοΰμεν, αύτό δηλοΐ 

5 τό αίτούμενον. πεινώσαν γάρ ψυχήν έμπιπλών τόν αίτιον τοϋ κόρου 
ευεργετεί, καιρόν εχεις έργάζεσθαι τό καλόν μή τό και τό προφασίση. τί 
γάρ τέξει τό έπιόν, άδηλον. 

1 5 . 9 - 1 0 τό κινοΰν — έπιβουλεύουσιν: cf. Aristot. de an. 4 0 9 a l 7 - 1 8 

8 άλλ' Ομΐν Ap c 10 δ te Kakr: ό καί τε και ό Α " : δτε και ό Apc 

1 6 . 2 χρυσόν ττΰρ: cf. Apoc. 3,18; 1 Petr. 1,7; cf. infra ad ep. 3 4 , 3 7 - 3 8 άνδρα — άρχή: 
Diogen. 2,94; Greg. Cypr. 1,83; Greg. Cypr. Μ 1,80, Apost. 4,1; 18,32; cf. infra ad ep. 24,22 
6 - 7 τί - άδηλον: Prov. 27,1 

3 ώς συ Kamb: ώσύ ut videtur A 
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17. Τώ κανστρισίω 

Αϋραις τό συμβάν δεδόσθαι βουλόμενοι, ζητεΐν ήπειγόμεθα ταΰτα, α 
την συνέλευσιν άστασίαστον έποίει και τοΰ συνενεχθέντος άμνήμονα· ώς 
δ' οϋκ έπείθομεν, τω δευτέρω πλω, έπεί τοΰ αισίου διημαρτάνομεν, δεδώ-
καμεν εαυτούς | πρός τό κακώς άκούειν λέγειν οΰ θέλοντες· δ δε και τοΰτο 
έβεβαίου και την έκπίπτουσαν ουδέποτε άγάπην έφείλκετο, έποιοϋμεν, 
προετρέχομεν, την δε άποστροφήν ου περιειργαζόμεθα- ύπεκλίναμεν τόν 
αυχένα και τόν παραλογισμόν ουκ έξητάζομεν, ήσπαζόμεθα και ών 
άπέπτυες λόγον οϋκ έποιοϋμεν διαλλακτάς έκινοϋμεν και παρακρουόμε-
νοι, ώς μείζον της άφέσεως εχοντες τό άδίκημα, ώθεΐν πρός τοΰτο και 
ετέρους οΰκ άπεκάμνομεν τους οφθαλμούς τοις όρωμένοις έμύομεν, τά 
ώτα τοις άκουομένοις έβύομεν, φημιζόμενοι ΐδιώται πολλά μαθεΐν ετι δεϊ-
σθαι λέγειν οΰ κατηδούμεθα- ανέστιοι και των έπϊ ριπός ήκούσαμεν και 
ώς άληθιζομένω τω ρήματι προσεσχήκαμεν, τοΰ λέγοντος μόνον κατα-
στενάξαντες ώς τοις εκτός φυσωμένου και τήν άπέλευσιν όμοίαν της εις 
τόν βίον οΰκ άναθεωροΰντος προαγωγής· εντεινόμενα έωρώμεν τά τόξα 
και ώς δεσπότη φαινομένω μόνον | ώς οι των Σκυθών άποστατήσαντες, 
ΰπεκύπτομεν. τί προηροΰ πλέον ποιεΐν, δτι μή τήν λεοντήν άποβαλών 
μετεβάλου πρός τό ήμερον και φιλανθρωπότερον πολλάκις ελαβες ήμας 
υποπίπτοντας καϊ τό οίδαΐνόν σου καταστέλλοντας και αύθις τό παροι-
μιώδες ήμΐν γέγονας, ό εν Σίδη λιμήν. και τίς ή τοσαύτη σου καθ' ήμών 
έπανάστασις; άλλ' εΐ βούλει και τόν αίτιον, όστις εννοεί τοΰ άδικήματος, 
καϊ δτι οΰ μέγα σκέψαι και τό άδίκημα, και τόν της έχθρας δσος άναλόγι-

1 7 . 4 τ ώ δευτέρω πλω: Plat. Phaed. 99 d; Phileb. 19 c; polit. 300 c; Aristot. pol. 1284bl9; 
eth. nie. 1109a35; Menand. Theoph. fr. 6; fr. 205.244.347 Koerte ( = Stob. 4,17,9) a].; cf. Greg. 
Cypr. 2,21; Diogen. Vind. 2,45; Greg. Cypr. Μ 2,86; Apost. 5,98; Macar. 3,20; Karathanasis 151; 
Karlsson, Ideologie et ceremonial 4 9 - 5 0 ; cf. infra ad epp. 2 5 , 2 1 - 2 2 et 3 9 , 5 - 6 6 τήν έκπί-
πτουσαν — άγάπην: 1 Cor. 13,8 (mss.); cf. infra ad ep. 110,22—23 7 — 8 Οττεκλίναμεν τόν 
αυχένα: Nonn. Dionys. 33,257; Ioann. Chrys. praecurs. Ioann. 2 (PG 50,803,17); Greg. Nyss. 
occurs, dom. P G 46,1156C al. 11 του ; οφθαλμούς — έμύομεν: cf. Horn. Ω 637; Eur. Med. 
1183 al.; cf. infra ad ep. 91,6 1 1 - 1 2 τά ώτα — έβύομεν: cf. Ps. 57,5 13 έιτί ριπός: Eur. 
fr. 397 Nauck2 ; Aristoph. pax 699; Lucian. Hermot. 28 al.; cf. Macar. 4,3.69; Apost. 7,64 a; cf. 
infra ad ep. 46,27 18 τήν λεοντήν άποβαλών: cf. Greg. Cypr. 2,39; Zenob. 3,75; Diogen. 
4,54 21 ö έν Σ ίδη λιμήν: Diogen. Vind. 3,52 

3 συνεχθέντος A a c 5 κακώς ante λέγειν add. Kakr (sed cf. infra ad 1. 9) 11 /12 super τά 
ώτα aliquid scr. A 2 quod legi non potest 19 φιλάνθρωπον Αρ ι : 23 οΰ supra lineam scr. 
A ante σκέψαι ras. 2 litt. 
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σαι χρόνον και δι' δν αύτη και πρός όν καϊ παρά τοϋ, προς δέ και τό 
βραχύ του βίου και δτι τροχός τα άνθρώπινα λόγισαι, και της καθημε-
ρινής και πρώτης ευχής τί τά ρήματα βούλονται, σκόπησον, και την 
υπέρ τούτων εν τη των ευθυνών ήμερα φρόντισον άπολογίαν, και δτι 
επιμένων μέν τω σκοπώ, μή άγνόει σπλάγχνα κλείειν φιλάνθρωπα, κα-
ταλύων δέ τήν όργήν ευμενές έξειν τό θείον ΰπονοοϋ. ταϋτα περιστρέφων 
κατά σαυτόν, | ϊν' έπάσαιμί σοι τό ποιητικόν, δάμασον θυμόν μέγαν, 
ουδ' ετι σε χρή νηλεές ήτορ έχειν στρεπταί γάρ φρένες έσθλών. εϋλαβή-
θητι τάς χρονίους λιτάς και ύπεΐξαι ταύταις βουλήθητι, πριν δ' οϋτι 
νεμεσητόν κεχολώσθαι- και εΐκων ευ οίδ' δτι μετάμελος έση, δτι τοσού-
τους ήλιους έπϊ τω σώ παροργισμω καταδύνειν ΰπέμεινας ύποπεπτωκό-
τας εχεις, δός άναλογοΰσαν ρήσιν τή ΰποπτώσει. άλις σοι γάρ ή τάλλα 
και φιλώμεθα. 

18. Καλλικλεΐ 

Αφορμής προκειμένης ουδεμίας περιττόν ήν ύπορύττειν αιτιών ώστε 
προσεξευρεΐν ΰπονοίας πρός τό μηκύνειν τά τής γραφής· δ μέντοι και 
μακρηγοροΰντες έξητησάμεθα παρ' ου και έξαιτεΐσθαι τοιαύτα χρεών, 
τοϋτο καν τή βραχυλογία τίθεμεν, εϊη νόσων άπαθή σωματικών κατα-
κούειν σε και βιωτικών άνεπηρέαστον συμφορών, αυτός γάρ τω ένύλω 
την άυλον συμφύρων ψυχήν, εΰλαβώς έχω περί τών έκείνης διαθέσεων | 
εϋχάς υπέρ άλλων ποιεΐσθαι. 

17. 25 τροχό; τά ανθρώπινα: App. Prov. 4,100; Greg. Cypr. L 3,16; Apost. 10,28; 17,33; 
Macar. 8,58; cf. infra ad ep. 71,8-9 25 -26 και τήζ - βούλονται: cf. Matth. 6,9-13 
3 0 - 3 1 δάμασον — Εχειν: Horn. I 496-497 31 στρεπταί — εσθλών: Horn. Ο 203; cf. infra 
ad ep. 41,18-19 et ep. 62,5-6 32-33 πριν - κεχολώσθαι: Horn. I 523 33 -34 δτι 
τοσούτους — ύπέμειυας: Eph. 4,26; cf. infra ad ep. 30,132-133 

24 προσόν et τταράτου A: distinxi et correxi 

18. 6 - 7 τώ ένύλω — ψυχήν: cf. Greg. Nyss. hom. in cant. prol. (p. 4,8 Langerbeck); cf. infra 
ad ep. 72,8 

5 σωμάτων falso Apc 
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19. Πέτρω άσηκρήτις και μαΐστωρι 

Άεί φέρει τι Λιβύη κακόν τ ω καινώ τοΰ ττροστριβέντος ονείδους ήμΐν 
εις καιρόν ειπείν ταύτην επήλθε την παροιμίαν και καν μέ τις άλογίου 
δίκην έγράφετο τό άεί με πόλεμοι ειπον άν τοιούτοι διώκοιεν και ουδέν 
ετερον, εί μη τό πατρικόν άνελίττων γράμμα χερσϊν προς αυτό τους 
οφθαλμούς έπεστήριζον και τον έκ τούτου άναλεγόμενος νουν εύρισκον 
ου πάντη με σιωπάν έγγυώμενον. πρός μεν ουν τοΰτο εννοίας εχοντι 
ψυχής ώς άληθώς εϋγενοϋς άντιπίπτειν ούκ έχων, τή σιγή τό καλώς 
είρήσθαι συντίθημι. τίς γάρ και μικρας φρενός εύμοιρών παρακρούσαιτο 
νουθεσίαν, ή και τάς παραφυάδας των άναδιδομένων τ ω βίω κακών τή 
τής έκκοπής είσηγήσει παραναβλαστεΐν ούκ έά; πρός τοΰτο μέν ουν διά 
τοΰτο προκρίνω την σιωπήν καν ουτε κλωνί ουτε παραφυάδι κακοΰ τό | 
ήμέτερον εοικεν, πρός έκεΐνον δέ, δστις άν η (άπήλθεν γάρ ή μνήμη τό 
άνατυποΰν αύτόν μη διδοΰσά μοι δλως, εί αύτός εστίν εύρετής τών 
τοιούτων άναπλασμάτων), ταΰτα λέγειν αΐροΰμαι τό καταψάν, περι-
βάλλειν, προσπτύσσεσθαι φιλών άνήρ ειλικρινούς άγάπης ένδειγμα ειποι 
τής τοΰ προσώπου ποιότητος, έτερον ούκ έώσης ύπολογίζεσθαι· έκεΐνο 
γάρ έστιν τό χορηγούν ώς έκ θησαυροΰ την έπϊ τά χείρω καταφοράν. 
τοΰτο δέ ούκ έχων ειπείν, πώς ούκ ώκνησας τό άπλή γεγονός περιτρέψαι 
διαθέσει και γνώμη όρθή; έφης δέ πως έοικέναι τοΰτο παισί και ούδέ 
μεμπτέον είναι άλλ' άποδοχής άξιον ύπονοίας ήμάς έκτος είναι φαύλης 
έβούλου· πρός έκείνους άπηγόρευσας, ού πρός σέ, γίνεσθαι τοΰτο· σύν-
νους πρός την άπάντησιν και σοβαρούς είναι προετρέπου και περιέρ-
γους· άλλά παις, ού φίλος, την τοιαύτην ηύλαβήθη και κατέπτηχεν όψιν, 
άμαρτόντας τής μετά δέους ύποκύψεως έμελλες διορθοΰν τό παρεθέν 
ύπό I μέμψιν άγων μή και τό καλώς αίρεθέν μετά τοΰ παρεθέντος κατη-
τιώ. άλλ' εϊ τι τών τοιούτων έγώ συνίημι διαλογισμών, αίθερίου και 
ύπερνεφοΰς διανοίας ταΰτα γεννήματα, ούκ άγαπώσης πάν δ έκ φιλικής 
πράττεται διαθέσεως· δτι γάρ μή ώς ένί τών μεγάλων ύποκλινής ή τοΰ 
άπαντήματος ύπόπτωσις γέγονεν, ή τοιαύτη πειθώ τών λόγων έξείρ-
γασται χρωματισθεΐσα τή ύποκρίσει ώς συγκρύπτειν τό άκαλλές τοΰ 
ογκώδους φρονήματος· τά παρ' ήμών αύτώ τοιαύτα δημιουργώ 

19 . 2 ΆΕΊ - κακόν: Zenob. 2,51; Diogen. 1,68; Greg. Cypr. Μ 1,27; Apost. 1,49; Macar. 1,42 
3 - 4 άλογίου δίκην: App. Prov. 1,23; Polluc. 8,54; Hesych. α 3215; Suda α 1313 4 άεί με 
πόλεμοι . . . τοιούτοι διώκοιεν: Zenob. 2,52; Diogen. 1,70; Apost. 1,48; Greg. Cypr. Μ 1,23 
17 τής - ποιότητος: Ioann. Chrys. hom. 2,2 in Philm. (PG 62,709,58-59) 3 1 - 3 2 άκάλλες 
— φρονήματος: cf. Aristoph. vesp. 1024 

3 εϊττεΐν Amg 4 τό fort, secludendum ex dittographia ortum 8 άληθώς Aac: άληθοϋς και 
Apc 21 μεμττταϊον Aac 31 κρύπτειν Apc 
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τοιούτων γενομένω ΰποφορών. εί δ' ούτος εις νοΰν άναληψάμενος τοιού-
τον ουδέν, άλλων ύποθέντων αύτω τά τοιαΰτα των λόγων άμβλώματα, 
άντειπεΐν ού δυνηθείς εις ο'ίας ένέφαινε τό γράμμα παρηνέχθη ττεριτρο-
πάς, τοϋτο παρ' ήμών άκούσεται ώς οΰ χρή, εταίρε, παντί άνέμω ριπίζε-
σθαι, ούδέ ταΐς πολλών μετεωρίζεσθαι δόξαις· οϋτω γάρ άν και τό γλυκύ 
σοι πικρόν και τό έμπαλιν νομισθήσεται Οπό των εική πολυπραγμο-
νούν|των περιαγομένω τά δρώμενα, ούτοι γάρ ούκ άν ποτε τοις γινομέ-
νοις εύστόχως προσσχοΐεν, έπεί παρ' αύτοΐς τών έπαινουμένων ουδέν, 
σοι δέ σώζοιτο της άγάπης τό άδολον και ενός και δύο λόγος ουδείς' 
πλην έξομεν ΰποθήκην ήμεΐς μετά της τοΰ διδασκάλου ήμών εισηγήσεως, 
ην ύπέβαλεν ή τών άντιπιπτόντων άντίθεσις, ταΰτα συμβουλομένην τήν 
παροιμίαν τήν „άλλοτε δ' άλλοϊον τελέθειν και χώρα" λέγουσαν ,,επε-
σθαι". 

20. Άρσενίω έπισκόπω 

Ή του σου άνάπτυξις γράμματος τά τήν συνεχή γραφήν επέχοντα 
διηυκρίνει, τά δέ και πρό τής εκείνου ήμΐν εγνωσμένα ην άναπτύξεως. δ 
δέ έκεκάλυπτο ετι διαδιδράσκον τόν ήμέτερον νουν μή άρα μετ' ήχου τό 
μνημόσυνον ήμών άπολώλει πάντη τής σής διανοίας έξαλειφθέν, τοΰτο 
διεσάφει εκείνο, πρό εκείνου δέ καί ό θεοφιλής έπίσκοπος, ό πνευματικός 
σου πατήρ, έβεβαίου τής σής ή μας ούκ έξαληλιμμένους | ψυχής, έν-
τετυπωμένους δέ μάλλον καί άναγράπτους έτι καί νϋν τοΰτο δέ καί ήμΐν 
άπεσωζετο καί άποσωθήσεται καί ούτε τή υπολήψει άπέρρευσας ήμών, 
η κατειχόμεθα, ούτε μήν άπορρεύσεις ποτέ, μέχρις ό άήρ ούτος έκπνεΐται 
ήμΐν. τρίτη δέ σοι αύτη έπιστολή, εί μή τό τοΰ Φινέως οί διακομίζοντες 
πάσχουσιν, Άρπυιών πριν άποδοΰναι τό έγχειρισθέν τών εκείνων άναι-
ρουμένων χειρών, ό χρηστός Έφραίμ καί οί τής σχολής εκκριτοι προσα-
γορεύουσί σε τω γράμματι. 

19. 36 - 37 παντί - ριπίζεσθαι: iamb, adesp. fr. 29 (III p. 78 Diehl); Dio Chrysost. 32,23 
44/45 τήν άλλοτε — ειτεσθαι: Zenob. 1,24; Diogen. 1,23; Greg. Cypr. 1,8; Greg. Cypr. L 1,4; 
Apost. 2,39; cf. infra ad ep. 100,13-14 

35 super γράμμα scr. ταΤς άρχαΐ; A2 

20. 4 - 5 μετ' ήχου — άττολώλει: Ps. 9,7 11-13 εϊ μή — χειρών: Apollod. 1,9,21; cf. 
Apost. 18,68 

4 έκεκάλυπτο — ήμέτερον del. Α2 νϋν fort. A2 6 ö pr. superscr. A 9 άπέρρευσαξ (coll. 
1. 10) Kamb: ΰπέρρευσας A sed cf. άπορρεύσεις et 1. 9 άπεσωζετο ... άποσωθήσεται 10 
κατεχόμεθα Apc 
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21. 'Ορέστη χαρτοφύλακι 

Έττεϊ μή ό ιτραγμάτων σε όχλος έα τά συμφυέντα τω συγγράμματι 
έκκότττειν παραβλαστήματα, τω άτελή κυήματα άμβλίσκοντι έμοϊ 
σταλήτω τω τούτου πατρί, ούχ ήσθησομένω τούτω, ότι μηδ' οιον τό 

5 γέννημα αγνοώ, περιεζομένω δε καϊ τέως άθέατον πειρασομένω ποιεΐν 
άφανοΰς έττικρύψει γωνίας, μέχρις άν ό χρόνος άπομαιεύειν εντελή δω. 
μέγα δέ μοι και τοϋτο τό έναπερεΐσαί σου ττρός | αυτό τους λεία βλέπον-
τας οφθαλμούς. 

2 2 . < ? > 

Καν μή χρόνος ή μας έβεβαίωσεν εΰπαρρησιάστως τάς εις σέ δεήσεις 
ττοιεΐσθαι, δι' ου διάθεσις οποία εκάστου είναι γνωρίζεται, άλλ' ήμΐν άμ-
φιβάλλειν ουδέν ή μία έξήρκεσεν έντυχία, πείσασα μή τι των εις τό διστά-

5 ζειν φερόντων ύπολογίζεσθαι. διό και ώς ήδη τήν ττερί σοΰ πίστιν έν τω 
βάθει θέμενοι της καρδίας, ΰπολήψει χρηστή τό γράμμα διεχαράξαμεν, 
τούτω προτρέποντες τήν άγαθήν σου προαίρεσιν τοις άποσταλεΐσι 
συνεπιλήψεσθαι και προς τήν της υποθέσεως εκβασιν έπισπεϋσαι. δίδωσι 
γάρ σοι βουλομένω πρόφασιν αύτη άναβάλλεσθαι προς τήν της 

ίο εκπληρώσεως σπουδήν ουδαμώς. 

2 1 . 6 άφανοϋξ — γωνίας: Apost. 5,79; Karathanasis 124; cf. infra ad ep. 25,8 7 - 8 τοϋτο 
- οφθαλμούς: cf. Plot. 4,4,1; cf. infra ad epp. 85,17 et 9 9 , 3 - 4 

2 2 . 6 τό γράμμα διεχαράξαμεν: Basil. Caes. ep. 45,1 (I p. 1 1 2 , 5 - 6 Courtonne); Greg. Nyss. 
ep. 20,1 (p. 68,18 Pasquali); cf. Karlsson, Ideologie et ceremonial 89,93 
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23. Πέτρω άσηκρήτις και μαΐστωρι 

Μικροΰ και μισανθρωπίας ήλων έγκλήματι και τόν Τίμωνα δικαιοΰν 
έκρινα κατά καιρόν ταύτη χρησάμενον οΰδέ γάρ εκείνος προ του άδια-
φόρως οίηθείς ζην εις τοσαύτην άν έξετράττη άνημερότητα, μη τήν εις 
τοΰτο έξέλ|κουσαν αΐτίαν ίσχυράν εχων και άντιπΐπτον παν άποκρουο-
μένην. ούτως όταν μη προθέσει, βία δε, ποιεΐν τι των υπαιτίων αΐρώνταί 
τίνες, συγγνωστοί δια τό της προσβολής ίταμόν ει μεν ουν έγγυωμένους 
ελαβες ή μας, άλλ' οϋ παρακλήτορας τής δυστυχοΰς εκείνου πενίας, τί μη 
τή έγγύη έψηφίσω ψήφον άνήκουσαν, κάκεΐνον και ζώντα καϊ ϋπό χείρα 
και ήμάς τοΰ τότε συμψηφισθέντος εχων συμβραβευτάς; εί δέ μή τοΰτο, 
θάτερον δέ, τί μή μάλλον οίκτείρων τόν στενόν του ανθρώπου βίον και 
άπορον, Άμαλθείας τούτω κέρας έφάνης όρύττοντι, κενοϋν τά προσόντα 
είς τοιούτους έλόμενος- άλλ' ώς έγγυητάς ημάς τους ου τοΰτο δντας άγεις 
ύπό κατάκρισιν. πλήν τ ω μή έξαθωοΰσαν γινώσκειν με καν ταΐς δικαίαις 
άπολογίαις ρήσιν προφητικήν, όντα υίόν, τόν πατέρα παρακαλώ μή τ ω 
παιδί φορτίον έπιτιθέναι δυσβάστακτον. 

24. Λέοντι σακελλαρίω 

I Ώνίους, ώς εοικε, μάζης ήμας ύπολογισάμενος καϊ βοράς προτιμών-
τας ούδέν, τ ώ εξ ονόματος τήν περί τήν βοράν έμφαίνοντι λιχνείαν έδε-
ξιώσω ίχθύι, έτερον ούδέν ή άπορον ήμΐν καθιστάς τ ω άπροσδοκήτω 
τοΰ δεξιώματος τήν πρός τοΰτο παρασκευήν τριχίσιν ή άφύαις διαιτω-
μένοις και εΐ που τύχοι τεταριχευμένω τεμάχει, α και τοις υπηρετοΰσιν 
άπερίσπαστον ποιεί τήν παράστασιν καϊ τοις άπογευομένοις τήν ώραν 
ού χρονίαν τής μεταλήψεως. εΐθιστο δ' άν ήμΐν καϊ τό τής διαίτης 

2 3 . 2 - 6 Μικροΰ - άποκρουομένην: cf. Diog. Laert. 7,160; 9 ,112-113 ; Lucian. Tim. 36.44 
et passim; Gnom. Vatic. 5 3 5 - 5 3 6 12 Άμαλθείας - κέρας: lob 42,14; Zenob. 1,26; 2,48; 
Diogen. 1,64; Greg. Cypr. 1,16; Greg. Cypr. L 1,8; Apost. 2,53; 16,97; Ps.-Plut. 2,27 1 5 - 1 6 
μή — δυσβάστακτου: cf. Matth. 23,4; Luc. 11,46 

Haec epistula etiam in ff. 2 1 8 - 2 1 9 ut ep. 97 tradita est (cf. Einl. p. 19*) 4 οϊηθείξ: λεγόμενο; 
ep. 97 (f. 218*) 5 post και add. τό ep. 97 (f. 218*) 8 εκείνου: τοΰ ανθρώπου ep. 97 (f. 218") 
11 τοΰ ανθρώπου: εκείνου ep. 97 (f. 218") 12 προσόντα: όντα ep. 97 (f. 218*) 15 τ ω 
super μή falso A2 

2 4 . 3—4 τ ώ έξ ονόματος — ίχθύι: ad piscem labracem alludit; cf. Apost. 10,38 et Graecos 
hodiemos εβγαλε λαβράκι 
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άβρότερον (ουδέ γάρ έκούσιον τό άποίκιλον) εί τό Τσον ή τρυτάνη, άλλ' 
ού τω ένί μέρει τό πάντη βαρύνον άπέφερεν και τό άλγοϋν, δτι oi τά 
ζυγά καθέλκοντες ύμεΐς, οί και τά παράσημα των ού τοιούτων έξακρι-
βοΰντες, περί την έκλογήν ούκ οίδα όπως τη ταλαντεύσει διαλανθάνετε· 
και όραν μέν έστιν παρ' ΰμΐν δόκιμον μέν τό ΰπόχαλκον, κίβδηλον δέ τό 
χρυσοΰν. | άλλ' έστω μέν παρ' ήμΐν ή περί τάς έκλογάς διαμαρτία, μη 
παρ' ΰμΐν, και φαινέσθω καλώς εχειν, εί δοκεϊ, και ή διάκρισις· μή παρερ-
ρίφθω γοΰν παντάπασι τά άποκρινόμενα, άλλ' έχέτω τόν άναλογοΰντα 
εκαστον κλήρον. μετήν σοι μέν ουν τούτων ούδέν, έπεί μή λογιστής ήμΐν 
άχρι και νυν έδείκνυσο, των λογιζομένων δέ και ίσως των άχθομένων, 
δτι μή τι των άδοκίμων έχων τοις τοιούτοις έτέταξο- διό και ήμας είχες 
ούκ ϊσον, ού μέρος της καταβολής άπαιτοϋντας, μένοντας δέ μόνον της 
άνάντους ταύτης ο'ίμου τήν άκρώρειαν ΰμδς έφικέσθαι, ης ή επιτυχία 
δείκνυσιν εκαστον, όποιος· άρχήν γάρ άνδρα δείξειν και τό λόγιον εΐπεν 
νΰν δέ έπεί και τό κρημνώδες έξέκλινας και τω ίσοπέδω έρήρεισαι και της 
άρχής έπείληψαι και τό καλώς μετρεΐν έγκεχείρισαι, τών ών οί διδάσκα-
λοι τιμών άπολαύειν άξιοι μή άγνόει, άλλά και χάρισιν έπιδαψιλεύειν μή 
ολιγωρεί, | και πληθύνουσι τάς δεήσεις μή άχθου, και περιδρομή πάση 
μεγάλα τούτοις προσεξευρίσκων, μή μεγάλα οίου ποιεΐν και τότε γνωρί-
σομεν ώς ήμέτερον και πολλούς έναργέσι πείσομεν λόγοις, ώς ό έν σοι 
χρυσός ού κατίωται. 

25. Τώ αύτώ 

Ούκ είχε τι τών σπουδής άξιων ή πρώτη επιστολή διά τό και πρώτην 
έξειργάσθαι προς σέ· πλείων γάρ ή τής παιδιάς ένδειξις παρ' αύτη ή τών 
σπουδαζομένων ή έμφασις, διό και παρημέληται και όσον άκοή μόνον 
έμβληθήναι ότι έξείργασται τή σή κατεσπούδασται· ή μέντοι δευτέρα, 

24. 9 - 1 0 εί τό — άπέφερεν: cf. Lucian. Amor. 4 13-14 δόκιμου μέν — χρυσοΰν: Prov. 
17,3; App. Prov. 5,8; Greg. Cypr. L 3,22; Apost. 17,66; Greg. Naz. ep. 214,1 (II p. 105 Gallay); 
cf. infra ad epp. 60,9-9/10.32-33 et 102,12 22 αρχήν - δείξειν: cf. supra ad ep. 16,2 

11 oi scripsit et post έξακριβοΰντες (1. 11/12) leviter interpunxit Kamb: οί A 14-15 ή περί 
— παρ' ϋ (ex ΰμΐν) del. A2 16 αναλογούντα Br.-L.: άναλογοΟνται Apc 17 κλήρον ex 
άποκληρωθέν ut videtur correctum A 22 όποιος Kamb: όποιον A 27 προσεξευρίσκων: 
σ super ο scr. A 

25. 3 - 4 ή τής παιδιας — έμφασις: cf. Plat. Gorg. 481 b -c ; leg. 636c; cf. infra ad epp. 38,12 
et 69,10-11 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 19:34



f. 149 I 149v ΕΠ1ΣΤ. 2 4 - 2 6 19 

ήτις αύτη εστί, και σπουδαιότερα και καιριώτερα άνειπεΐν έχουσα, μή 
μέχρι της αναπτύξεως σχεΐυ των έγκειμένων την γνώσιν τά πρώτα 
παρακαλεί, μηδέ άφανεΐ παραρριφήναι γωνία, ταϋτα γαρ τών δεκαζο-
μένων ίσως και τών πρός τάς τών ήττόνων έξυπτιαζομένων έντεύξεις, οϊ 
τάς χείρας τών τοιούτων άποσκοπεΐν εύθετοι μάλλον ή τήν κρίσιν όποια 
τών λαλουμένων. πρός μέν ουν τάς ημετέρας | χείρας ούκ άν άπίδοις, καί 
δτι κεναί εϊδώς καί δτι ου τοιούτος εγνωσμένος αυτός καί cm ουδέ 
τοιαύτα τά προτεινόμενα· σεσοβήσθαι πάλιν ού τεχνάση καί ώς αηθες 
άποτρεπόμενος τοϋτο, εΐ μή γένηται τη άρχή σύνηθες καί ημάς ώς σοφι-
στάς καί τήν τούτο διωθούσαν τιμών έντολήν. ανάγκη ουν τό έχον τόν 
έπαινον έκλεγόμενον καί ίλαροΐς όφθαλμοΐς καί όξυηκόοις ώσί καί τετα-
μένω τ ω λογισμώ τοις ήμετέροις γράμμασιν έπιβάλλειν σε, καί δεΐσθαι 
μέν καί ετέρας γραφής, ού περί τών αύτών δέ. φαίην μέν, δτι τό δίκαιον 
μείζον άπήτει άπό σαυτού κινηθέντα πρός τήν τού καλού κλίσιν ή οί-
κοθεν έξευρεΐν σε, δ τήν ώφέλειαν ήμΐν έπορίζετο, ή παρ' ήμών έξετάσαι, 
εΐ τι χρειώδες εΐχομεν τών εις σέ άνηκόντων ειπείν, πλην, εΐ καί τ ω δευ-
τέρω εύθυδρομήσομεν πλω, όψέ καί ή τοΰ πρώτου έπιγενήσεται ευ-
πλοια. καί ταύτα μέν ή γραφή· δ δέ αύτη διά τό τού αιτουμένου άπέκρυ-
ψεν ευτελές ό ταύτην έγχει|ρίζων άπαγγελεΐ, καί σόν έστι λοιπόν τοΰτό 
τε ποιήσαι καί κρείττω σκοπήσαι καί, εΐ χρή, καί είς ή μας τι συντεΐνον 
έπινοήσαι. καί πρός τούτο γούν έπινεύων καί πρός έκεΐνα τήν διάνοιαν 
έπανασχολών δώσεις άφορμήν έπιτετευγμένως εΐκάσειν ή μας, άνανεύων 
δέ ή διατριβών άλλων δεΐσθαι φωνών καί γραφών άναγκάσεις, αίς εικός 
έπιβοώνται ύμάς καί άγρόται, καί μάτην ή ,,κολοιός ίζάνει πρός κολοιόν" 
παροιμία. 

26. Θεοδώρω πρωτοσπαθαρίω τ ώ μυστικώ 

Καί της τών μειζόνων χωρίς πρός τό ποιεΐν ή μας ευ προτροπής, κα-
τεθαρρήσαμεν άν αΰτοπαράκλητον όντα σε άξιοΰν έκεΐνα, όσα μή πρός 
τό καταπραχθήναι δυσκολίαν ένέφαινεν. έστι γάρ άντιπΐπτόν τι καί τοις 
ούκ άνανεύειν είθισμένοις πρός τά καλά ούκ έών τή προαιρέσει τούτων 

2 5 . 6 καιριώτερα άνειπεΐν: cf. Aesch. Sept. 1; Choeph. 582; Soph. Ant. 724 8 άφανεΐ — 
γωνία: cf. supra ad ep. 21,6 17 γράμμασιν έπιβάλλειν σε: Plat. leg. 856 a 2 1 - 2 2 τω 
δευτέρω — πλω: cf. supra ad ep. 17,4 29 κολοιός — κολοιόν: Zenob. 2,47; Diogen. 1,61; 
Greg. Cypr. 1,15; Greg. Cypr. L 1,7; Apost. 1,38; Macar. 1,35; cf. infra ad epp. 28,4 et 56,4 

12 εγνως, ut videtur, ante εγνωσμένος suprascr. A2 25 και κρείττω σκοπησαι del. A2 
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καθυττουργεΐν, τό δι' δ σπουδάζεται ή άπόβασις, συμπτωμάτων, οία ό 
βίος εχει, παρέχον πολλών άφορμάς. άλλ' ημείς | προτείνειν δωρεάς 
τοιαύτας χαρίζεσθαι ούτε θαρρεΐν εχοντες ούτε θέλοντες, έξακριβούντες 
του καιροϋ τό ττρός τάς εκβάσεις ουκ εύεπίφορον, περί ων έωρώμεν ούδέν 
έμποδών ύττοβάλλειν κατεδείσαμεν ούδαμώς, συναντιλαμβάνοντος 
έπειλημένοι τοιούτου, ω τρόπος ομοίως πάντας ευεργετεί δσον εις δύνα-
μιν, ού τους μεν έκκαλεΐσθαι, τους δ' άποκρούεσθαι. πλην και ούτως ούκ 
εΐκαστικώς εχοντες τω αίδεΤσθαι και περί των άναμφιβόλων τέως ύποτί-
θεσθαι κατωκνούμεν, νύν δε καιρού λαβόμενοι και ώθούμεν και κατεπείγο-
μεν, και τούτο δή, τό τού λόγου παρακαλοΰμεν, ΐν' ή πορφύρα τη πορ-
φύρα διακριθείη. περί πολλού γάρ έστι καϊ τούτο ήμΐν, ώ σοφώτατε, οις 
ούκ έξεγένετό τι παρ' ούδενός τό έπιφορτισθέν άποσεΐον άχθος εν όλοις 
επτά και δέκα έτεσιν, δ ή οικουμενική έπέθηκε συμφορά, τοσούτον ήμΐν 
έσμόν περιστήσασα συγγενών, ών ή επιστασία και τό της μαθήσεως 
ήδύ παραι|ρεΐται και πικρόν ΰπολογίζεσθαι τόν βίον ποιεί, και περί ου 
τοίνυν άντιπράττειν ούχ όράς τόν καιρόν, μή μελλήσης· και περί τού 
άλλου μέρους, μή άμελήσης· τήν φροντίδα τού μεν άποτιθέμενος, τού δε 
μάλλον επιτιθέμενος, ίνα τό μεν τού τάχους σχοίη τήν χάριν, τό δέ κάν 
όψέ τή μνήμη εύροι τό άποτέλεσμα. ούδέ εκείνο γάρ, δσον είκάζομεν, εχει 
τι δυσχερές, βοηθών τοιούτων τυχόν πλήν προσσχεΐν σε τό γράμμα 
παρακαλεί και τω περί τούτου της πρός αύτό συναντιλήψεως έξευρή-
ματι, δ ό ήμέτερος ΰποθήσει ομιλητής, και οΤ τό εύχερές συνοράς άπαρε-
νόχλητον, είτε και νΰν είτε και μετά τούτο, εκεί και τό έπαμύνον βέλος 
έπάφες, βάλλειν κατά σκοπού καλώς ή ό της Θέτιδος διδαχθείς, δτι μή 
της χείρονος, της κρείττονος δέ μαθητείας έξήρτησαι. 

27. Τώ αύτώ 

Καταπείθει τό συγγενές και ύμών τών έν τέλει τήν άγανάκτησιν ού 
λογίζεσθαι, και μέτρον παρακλήσεως ύπερβαίνειν και εαυτούς | παρά 
μικρόν άγνοεΐν και δ ή φύσις έκκλίνει ποιεΐν. και τί πάθω; φύσις μάχεται 
φύσει, ή μεν αίδεΐσθαι κατάγχουσα και σιγάν, ή δέ τήν αιδώ διωθουμένη 

26. 15-16 ΐν' ή πορφύρα — διακριθείη: cf. Strömberg 64 28-29 και τό — έττάφεξ: Diod. 
Sic. 17,42; cf. infra ad epp. 30,11 et 46,4 29 βάλλειν κατά σκοποΟ: cf. Xenoph. inst. Cyri 
1,6,29 29-30 ή ö - έξήρτησαι: cf. Diog. fr. 373 (II p. 371 Giannantoni) (= Stob. 2,31,118) 

6 δι' ö Br: διό A 9 εύεττίφορον Α: -τατον supra -ov scr. A2 11 ώ Aac: ou Apc 13 supra 
περί τών άναμφι- scr. τ(ων) άλλων A2 27 post σύνορα; add. και A2 27-28 άτταρε-
νόχλητον — μετά del. A2 29 καλώς Α: κάλλιον coni. Br sed v. infra Index graec. s.v. 
positivus pro comparativo 30 Χείρωνος A: fortasse ad χείρονο; alludit έξήρτησαι Apc: 
έξήρτηται Aac 
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και μή σιωπαν άναπείθουσα. αΐ δύο δέ περί ή μας' άλλά θατέρας εναντία 
θατέρα και ή μία της άλλης άσθενεστέρα. φύσει γάρ έσμεν όξεΐς ή επιεικείς 
και ή αίδήμονες ή ούκ αίσχυντηλοί' φύσει δέ και τούς άφ' αίματος στέρ-
γομεν και τό ψυχαγωγούν εκείνους έξανιχνεύομεν. άλλά ράον ΐδοις όξύν 
τόν επιεική και αΐσχυντηλόν τόν ούκ αίδήμονα ή πρός τούς συγγενείς 
τινα πονηρόν, και εί τύχοι έκτεθηριωμένον άλλως, οϊους ό βίος εχει, τόν 
τρόπον, και εί μή τό καθ' αύτούς βλέποντες την άλλως ληρώμεν, άλλ' 
ημών γε κατετυράννησεν ή φυσική ττρός τους οικείους στοργή, και πολ-
λάκις ένοχλεΐν τοιούτον ΰπέρ τοιούτων ήνάγκασεν τούς μηδ' άπαξ αί-
ρουμένους τούτο ποιεΐν, ούς αύτό τούτο τραχύν διώκειν βίον δεικνύει 
μέχρι και σήμερον, άλλ' έπεϊ τοιούτον ή τύχη μοι παρ' ελπίδα μόλις 
έξεύρεν, ούς ώδίνω λόγους | δρυσίν, ό δή λέγεται, και πέτραις έκκειμένους 
άναιρούμενον και τελεσφορούντα, και περϊ των νύν βαρεΐν ούκ οίόμενος 
ύποτίθημι και περί έτερων, εί καιρός έπιτρέφοι, έπιβοήσομαι· και οΤδα 
μή τόν Ύλαν μάτην κεκράξεσθαι. 

28. Πέτρω νοταρίω τού μυστικού 

Έπέσταλταί σοι τό γράμμα, φίλη ψυχή, ύπομνήσον άλλ' ούκ έπεΤξον 
πρός τά καλά γάρ εύκινήτω συνών, αύτοκίνητος ών εις ταύτα και, δ 
φησιν ό λόγος, όμοίω δμοιος, ύποβάλλειν δεήσει και αύτός ούκ ώθεΐν. 
εδειξας ήδη μήτε δι' δ τάς παρακλήσεις οί πρός τό χρηστόν ούκ εύχερεΐς 
ύπερτίθενται άγνοεΐν, μήτε των άνονήτων αύτών είναι καταφυγών 
άτριβής. έπεϊ ουν ή κυρία κατ' εκείνους ήμέρα άπήντηκεν, μέλλει δέ ή 
αυριον έμφαίνειν τό πάν, και δσα δει λεχθήναι είπέ και οία δει γενέσθαι 
κατάπραξον, ϊνα μή ών δει τυχεΤν έξαμάρτωμεν. 

27. 7 - 8 φύσει - αίσχυντηλοί: cf. Plat. Charm. 160e; Aristot. eth. nie. 1128bl8-20 15 
τραχύν - βίον: Greg. Naz. or. 39,18 (p. 146,19 Moreschini-Gallay); cf. infra ad ep. 100,9 17 
ώδίνω — πέτραις: Hesiod. Theog. 35; Porph. vita Plot. 22; cf. Macar. 3,40 n. 20 μή τόν 
Ύλαν - κεκράξεσθαι: Zenob. 6,21; Diogen. 8,33; Apost. 8,34 n.; 17,9; cf. infra ad ep. 69,44 

9 έξανιχνεύομεν: έξ- del. A2 

28. 4 όμοίω όμοιος: Diogen. 5,16; Diogen. Vind. 2,88; Apost. 12,68.74a; Mant. Prov. 2,39; 
Karathanasis 133; cf. supra ad ep. 25,29 et infra ad ep. 69,18 — 19 

3 ών del. A2 9 δει eras, in A 
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29. <?> 

Ούτε προς πτήσιν άετός διδαχής ούτε προς νήξιν δεΐται δελφίς ούτε 
λόγων πολλών προς τό τό καλόν | νοεΐν ό λόγω συζών. έπεί δέ καί τω 
τοιούτω χαλεπόν μεν ουδέν τό περί των οικείων έξ έαυτοΰ τό δέον σκο-
πεΐν, ου ράστον δέ περί των άλλοτρίων οϊκονομείν ευ χωρίς ΰπομνήσεως, 
συλλαβαΐς όλίγσις πολλών σοι δίδωμι εννοιών αναπτύξεις· και τό κατά-
λυμα ήμών ένί μόνω βιβλίοις εγκειμένω έξαρκεΐν ΐκανόν καϊ ό παις έξυπη-
ρετεϊν έρά τω κυρίω- και τή μαθήσει ούτε ή τούτου φύσις ούτε ή οδός 
έμποδών. και ήμΐν ουν τό άβαρές πραγματευόμενος και τούτω τό ώφέλι-
μον ποριζόμενος καϊ σαυτώ τόν έπαινον διά τούτων έρανιζόμενος, οΐκο-
νόμησόν σου τούς έφ' έκάστω λόγους έν κρίσει, τό παραμένον δέ σοι της 
ρητορείας έμπύρευμα μή τέλεον άπομαρανθήναι ποίησης τοϋ χρόνου τή 
παρολκη· οΐδας γάρ δ εργάζεται μέλλησις. 

30. Τω κανστρισίω 

Πέντε όλοις ετεσι την καθ' ήμών έμοϋντι μανίαν ωμην πάλαι πάσαν 
έμημεκέναι, έπεί και ούχ ό τυχών εμετός έγεγόνει άλλ' ικανός πάν, εϊ τι 
παρηνώχλει τά ένδον, άποβαλεΐν. τί δέ ποιεΐν καλόν | έκκενοϋντά σε 
ταύτην έτι και άρχήν έξ ών άκούομεν της κενώσεως έχοντα; σέ μέν άπο-
λοφύρεσθαι, ότι παρ' ούδέν τούς τού θεού νόμους ήγή και δι' ών ποιείς 
την φιλάνθρωπον φύσιν εις όργήν έκκαλή, εαυτούς δέ μετά τοϋ θρηνεΐν 
και παρηγορεΐν, έκεΐνο μέν, δτι μή προϊδεΐν οντες ικανοί τάς έξ άφανοϋς 
σου τοξείας, ας έμελλες πέμπειν κατά τών άπλώ προσιόντων σοι τρόπω, 
ώς τινας Μελιταίους κύνας τάς αίματος πληθούσας προτιθέμενος έστιάσεις, 
εις τοιαύτας κατηκοντίσθημεν άφέσεις βελών, ώς έπί πέντε κύκλους έτών, 
ώ άνεξίκακε θεέ, δι' δν δυστυχώς άνεθρεψάμην και έξεπαίδευσα, βάλλε-
σθαι, τούτο δέ, δτι ίσως τών προσόντων ήμΐν κακών μικρά τις γενήσεται 
άνεσις τη τοσαύτη τών σκωμμάτων καταφορά καί, ϊν' εΐπω τό τού λό-
γου, τή Άργεία φορά. ένόμιζον μέν ουν τοσούτου παρελάσαντος χρόνου 

29. 2 ττρός — διδαχής: Zenob. 2,49; Diogen. 1,65; Greg. Cypr. 1,17; Greg. Cypr. L 1,9; Apost. 
1,41; Macar. 1,39; 4,83; cf. etiam infra ad epp. 43,50-51 et 85,39-40 προς - δελφίς: Zenob. 
3,30; Diogen. 1,65; 4,33; Diogen. Vind. 2,43; Apost. 5,96; Macar. 4,83 1 0 - 1 1 οίκονόμησόν 
σου — κρίσει: Ps. 111,5 

30. 2 έμοϋντι μανίαν: cf. Aesch. Eumen. 730 6 τοϋ θεοϋ νόμους: cf. Rom. 7,22 10 
Μελιταίουξ κύνας: Apost. 11,24 11 αφέσεις βελών: cf. supra ad ep. 26,28 - 29 15 τή Άρ-
γεία φορα: Diogen. 2,79; Apost. 3,76 

2 έμοϋντα prop. Kakr 3 post άλλ' ras. 2 litt. 3 - 4 τι τταρηνώχλει: τι super ττα- scr. Α 
6 τούς Apc 8 σοϋ post προϊδεΐν superscr. Apc sed cf. 1. 8 - 9 11 έτών: έτ in ras. A 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 19:34



f. 153 I 153v I 154 ΕΠΙΣΤ. 29-30 23 

και μάλιστα και διά φίλων σέ πρεσβευσάμενος και ποδών αυτών καθα-
ψάμενος και γραφή πρός σύμβα|σιν προτρεψάμενος, άποθέσθαι μεν την 
όργήν και τό τή κακία έττεισπεσόν άποτρίψασθαι καί της συμβάσεως 
εϋπρόσωπον ζητεΐν άφορμήν, καταιδεΐσθαι δε τήν κατά πρόσωπον όμι-
λίαν, εκείνα διενθυμούμενον, ά καί εΐ έννοών ένεκαλύτττου τιμώντος τό 
δίκαιον έττοίεις άνδρός, καί τοϋτο ύπονοών εμενον καί θεόν εις τοϋτο 
κλΐναί σου τήν άκλινή καρδίαν αϊτών καί φίλους ύττοβάλλειν ώθών καί 
τό δέον άπονέμειν σοι σέβας άπαιτών. έποίουν δέ ταϋτα οΰ προσκόψας 
είς σέ, οΰ μικρόν, ού μέγα· τοϋτο συνείποις τό συνειδός σου καθ' αυτόν 
έξερευνών καί αυτός- εί δέ τήν του τοσούτου χρόνου μήνιν υπέρ καπνού, 
τό δή λεγόμενον, έκκλίνων είναι συνειπεΐν άποκνήσεις, πολλοί τοϋτο 
βοήσουσΐ' μαρτυρήσει δέ καί πρό πάντων θεός, δν λανθάνει ουδέν, άλλ' 
έπεί τήν τότε δήξιν υμών όστών μέχρι διικνουμένην καί μυελών οϋχ οΐός 
τε ών ύπενεγκεΐν παρηνέχθην μικρόν ώσπερ σόφισμα τήν άπόστασιν 
έξευρών, οίηθείς κενήν ιών γενέσθαι ποτε τήν φαρέτραν υμών, | εώρων 
δέ καί τό όσον έφ' ΰμΐν τον καθ' ήμών μάλλον ώδίνοντας θάνατον, εκείνα 
έποίουν, ύποκλινή με μή όντα, λαβείν ύμας οΰ βουλόμενος λέγειν, ή γάρ 
ούχί μεγάλα οΐει τά καθ' ήμών σου νεανιεύματα; δρα δέ καί άγνοεΐσθαί 
τινι ταϋτα υπονοείς; καί τίς σου τάς φιλοτησίας καί προπόσεις καί τους 
λόχους εκείνους καί τάς ενέδρας καί ιππασίας καί τάς τών υποσχέσεων 
τιμάς άγνοήσειεν; ίνα τί γένηται; ίνα τόν άλα καί τήν τράπεζαν ό 
μαθητής παραβή, ϊνα τοΰ διδασκάλου εξαρνος γένηται, ϊν' άποδώ 
τούτω θρεπτήρια τό μεγαλύνειν έπ' αυτόν πτερνισμόν, ϊνα μέδιμνον, τό 
άδόμενον, καταφάγοι άλών, ϊν' άντ' ευλογίας άράν έπισπάσηται; τά δέ 
μετά τοϋτο οία; τήν έχθρώδη, φεΰ, τών μαθητών άπαντήν καί τήν άφ' 
ήμών αυτών άποστροφήν, τόν άποσυλισμόν τών έταίρων αυτών καί 
συμφοιτητών, τήν τών φίλων, δσους μαλθακούς εις φιλίαν ό καιρός έδει-
ξεν, άπαγωγήν αρα ταϋτα ούκ | έκζητήσει θεός; αρά σοι γενήσεταί 
τις απολογία περί τών τοιούτων έπ' εκείνο τό φρίκης γέμον κριτήριον 
εύθυνομένω; μή, εΐ τι καί παρεσφάλημεν προπαθόντες, ου πολλάκις τήν 
υπέρ τούτου συγγνώμην έξητησάμεθα; μή δέ μακράν της σης οικίας είχες 

30. 17-18 άττοθέσθαι — όργήν: cf. Plut. Coriol. 19 22 κλΐναί σου — καρδίαν: Ps. 
118,36.112 25 ύττέρ καπνοϋ: Diogen. 8,45; Macar. 8,42; Apost. 9,59 a; 16,93; Karathanasis 
132 27 öv - ουδέν: lob 34,21 28 όστών - μυελών: Hebr. 4,12; Anna Comn. praef. 4,2 
(I p. 8,1 - 2 Leib); cf. infra ad ep. 81,3 et Graecos hodiernos μέχρι μυελοΰ όστέων 30 κενήν 
ίων — φαρέτραν υμών: cf. Horn. Ο 443 - 444; φ 11-12.59-60 33 τά — νεανιεύματα: cf. 
Plat. resp. 390 a 36-37 ίνα τόν άλα — παραβή: Zenob. 1,62; Diogen. 2,11; Greg. Cypr. Μ 
2,25; Macar. 1,73 37 ίνα — γένηται: cf. Plat. Hipp. min. 372 c 38 τό μεγαλύνειν — 
πτερνισμόν: Ps. 40,10; Mal. 3,8 al.; cf. infra ad ep. 47,25-26 38-39 ϊνα μέδιμνον — άλών: 
Apost. 11,13 39 άντ' εύλογίας άράν: Rom. 12,14 43 ταϋτα — θεός: cf. Luc. 11,51 

20 ένεκάλυπτε; ού τιμώντοξ prop. Kakr 23 άπονέμειν et άπαιτών Kamb: άπονέμων et 
άπαντών Α 24 καθ' αύτόν Br-L.: καθαυτόν Α 25 τοΰ super τήν scr. Α 27 ös Α2 
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ήμάς, ΐν' ώς πλησίους σοι, μή ώς σεαυτόν, έστεργες; μή τη χρονιά σιγή 
και τη σκυθρωπότερα διαθέσει και άπαντή και τη μετά περιχαρείας περι-
πλοκή ούκ άν και τρόπον έξημερώσαμεν βάρβαρου; μή των άδυτων έπι-
ψαύων άεϊ πριν ή διαλλαγήναι τω άδελφώ, εΐ τι<ς> σοι έπεισήλθε της 
εκείνου διαφοράς ύπόμνησις, μή προσφέρειν τό δώρον ουκ ήκουες, μή όσα 
περί μνησικακίας οΐ θείοι νόμοι παρεγγυώσιν ήγνόησας; μή προκύπτων 
πολλάκις του οίκου του σοϋ και έμέ βλέπων πρός πρόσωπον οΰκ έθεάσω 
νεκρών εκφοράς; και πώς οΰ στενάξας και τό ευτελές ημών έννοήσας της 
φύσεως κατέστειλας τό τοΰ πάθους έξωδηκός; έμοί | θαυμάζειν έπεισι, 
πώς ό πολύς σε χρόνος οΰκ έκαμψεν πληγή ν ήμΐν έπενέγκαι καταθρασυν-
θέντα τοιαύτην και παρά των τήν πληγήν δεξαμένων ήμών παρακαλού-
μενον και ώς τι θήραμα τήν σήν φιλίαν έξιχνευόντων. πώς ή κυκλική τών 
πέντε ετών περιφορά, ού νυκτός, οΰχ ή μέρας έξεϋρεν ώραν ή μοΐραν ή 
τό λεπτότατον, της εσχάτης ώρας ύπομνησθήναι και της άπό τοΰ σώμα-
τος της ψυχής εξόδου και της υπέρ άργοϋ λόγου έκεΐθεν άπολογίας; οΰκ 
οΐμαι γάρ έκείνων τήν άνάμνησιν σχόντα τά άναπολόγητόν σε παρα-
πέμποντα έκεΐθεν ποιεΐν πώς δέ και τά νυκτερινά άσματα προσέχειν οίς 
άδεις ου νύττει, ϊνα τό σον άλλά μή τό τοΰ θεοΰ έλέγξη σε στόμα; εϊθε 
δέ μή τή όργή τόπον διδούς, καν έκεΐνο πράττειν ή ρου, δ πρός πολλούς 
έλεγες τούς εις φιλίαν παρακαλοΰντάς σε και ώς ξένοις τήν έθιμον τοΰ 
„χαίρε" προσφωνών άπαντήν, έπεΐχες τών προτέρων σου καθ' ήμών 
άκοντίων μέρος γάρ | ήμΐν φιλίας τοΰτο άν έλελόγιστο και της τελεωτέ-
ρας έλπίς· νϋν δέ, ώσπερ έκείνοις ούκ άρκεσθείς, τούς ήμΐν μαθητιώντας 
αύθις έπιχειρών άποσπάν, ούκ άνθρώπους αίδή, ού θεόν φοβή, και έργά-
τας ή μας άποκαλεΐς σμίλης και καττυμάτων τους (ϊνα ρήμα φθέγξωμαι 
άφροσύνης μέν, έχόμενον δέ άληθείας) πολλών όντας και καλών διδασκά-
λους, τούς τούτο μόνον σε πλεονεκτοΰντας έν γράμμασιν ολίγοις, τάλλα 
περιφανή όντα και πλεονεκτικώτατον, ούκ άρνοϋμαι, κάν αύτός άρνή τά 
ήμέτερα. ή διότι μονωδίαν, έφ' οΤς έπάθομεν, ού συνετάξαμεν ή ξυναυλίαν 
ού συνεκαλέσαμεν, ή διότι ψόγου κατά τών λυπησάντων ού συνεπλέξα-
μεν, άποροι κεκρίμεθα λόγων; τω μόνω τήν έκδίκησιν όντι ποιήσαι δυ-

30. 47 ϊν' ώς - σεαυτόν: Lev. 19,18; Matth. 19,19; 22,39; Marc. 12,31; Luc. 10,27; Rom. 13,9; 
Gal. 5,14; lac. 2,8; cf. infra ad ep. 51,28 49-51 μή τών - ούκ ήκουες: Matth. 5,23-24; cf. 
infra ad ep. 51,87-88 54 νεκρών εκφοράς: cf. Aesch. Choeph. 9 58-59 ή κυκλική -
περιφορά: cf. Plat. leg. 747a.818c 60 της εσχάτης ώρας: 1 Ioann. 2,18 61 υπέρ άργοϋ 
λόγου: cf. Matth. 12,36 64 ίνα — στόμα: cf. lob 15,6 65 τή όργή τόπον διδούς: Rom. 
12,19 70-71 έργάτας - καττυμάτων: cf. Plat. Ale. 129c 71-72 ρήμα - άφροσύνης: 
Jud. 19,24 77 έκδίκησιν - ποιήσαι: cf. Num. 33,4; Ps. 149,7 

48 σκυθρωποτάτη A2 50 τι<ς) σοι Kamb: τι σοι Α 57 τήν oblit. et πολιτών suprascr. 
Apc 58 θήραμα Aac: θηρίων θήραμα Apc 65 δέ μή Α: μήδε Α2 73 ολίγοις super ταλλα 
scr. Α 
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νατώ άνεθήκαμεν τά ημέτερα και εκείνον έπεβοησάμεθα μόνον, εΐ τι και 
ή γλώττα μικρόν διωλίσθησε, και παρ' αύτού και παρά σου την 

80 συγχώρησιν έξαιτούμενοι. | διατί δέ παραβάλλεις και έτέροις ή μας, τά 
εκείνων έπαίρων, τά ημέτερα δέ καθαιρών, ώς ρήτωρ δήθεν δεινός; άλλ' 
ού λήσεις· και χρυσοΐς γάρ ξυμβόλοις ό πίθηκος, πίθηκος· άλλά καΐ ή 
παράθεσις έκεΐνον μεν, φίλον δντα, έχθρόν δσον τό κατά σέ καθιστά, και 
στάσεις κινεί και θορύβους εις τάς άμφοτέρων σχολάς, αϊ τους ηγεμόνας 

es τά άλλήλων πάντως άσπαζομένους εχουσαι και τους υπό την εκείνων 
χείρα και πρός άρετήν και πρός μείζω μάθησιν ειχον επιδίδοντας, και 
καλόν σοι φαίνεται τοϋτο άναδέχεσθαι τό κρίμα των τοσούτων ψυχών; 
μή του θεοϋ άνθρωπε, μή· έννόησον τί τ ω τραχήλω τοΰ σκανδαλίζοντος 
ένα των μικρών ό θεός άπεφήνατο κρεμασθήναι. άλλ' εΐ σοι τι όφελος 

«ο έξευρίσκεται έλαττον εκείνου εχειν έμέ, έγώ τοΰτο μεγάλη έξαγορεύσω 
φωνή· οιδα γάρ όπόσης έτι έλλείπω μαθήσεως· έγώ την έμαυτοϋ έκφανώ 
άγροικίαν και δ περί τών Αίγιέων ό χρησμός | εΐπεν, έγώ έρώ περί έμαυ-
τοϋ· ου τρίτος είναι, ού τέταρτος, ού δυωδέκατος, ούτ' έν λόγω οΰτ' έν 
άριθμω- και μόνον άπόσχου άντϊ τοΰ ειρηνοποιός όνομάζεσθαι την έναν-

95 τίαν κλήσιν προσεπιτρίβεσθαι και σπέρματα τοιαύτα καταβάλλειν φιλο-
νεικίας μέσον ημών ή ούκ οίσθας δτι συ μεν φήσεις ταϋτα πολλάκις, ού 
πείσονται δέ οι κάμε και τούτον ούκ άγνοοϋντες, οι και τά έμά και τά 
εκείνου πονήματα βλέποντες; έξείργασται γάρ και ήμΐν πολλά και ίσως 
ούκ άπόμουσα, ούδέ της εκείνου σοφίας άπολειπόμενα· προσερρύησάν 

ιοο τίνες τών έμών έκείνω, υποθήκη τή σή, άλλ' ούδέν έξεύρον παρά τούτω 
πλέον σοφίας, και τί{ς} σοι ό τοσούτος άγών άποδεΐξαι μείζω έκεΐνον 
τούς πειθουμένους ούκ εχοντι, χάριν μίσους τής άμίλλης ούσης εκείνης 
έπισταμένους; εΐ δέ έν περιωπή τοιαύτη (αύξω γάρ την έξ άνάγκης 
άφροσύνην) καθεζομένων ήμών και τούς όμι|λητάς τοσούτους έχόντων 

ιο5 και τοιούτους και ούκ αρότρων, ώς φής, όντας έργάτας, άλλά λόγων, εί 
και μή καλών και γενναίων, άλλ' ουν ού τοσούτον έχόντων τό επιλήψι-
μου παρ' οίς οί τοιούτοι δοκιμάζονται λόγοι, ούτως κατεκράτησέ σου τό 
θυμικόν ώς άγρότας έπιφημίζειν και βουκόλους ή μας και τοις παρά γελω-
τοποιών συντεθεΐσι ρήμασιν ώς καθ' ήμών έξευρημένοις έπικαγχά-

30. 79 ή γλώττα — διωλίσθησε: cf. Lucian. vit. auct. 12 82 χρυσοί; — πίθηκος: Diogen. 
6,98; 7,94; Macar. 7,12; Apost. 14,32.33; Karathanasis 229 87 καλόν σοι - ψυχών: cf. Gal. 
5,10 8 8 - 8 9 έννόησον - κρεμασθήναι: Matth. 18,6; Marc. 9,42 92 - 94 δ περί - άριθμω: 
Zenob. 1,48 (IV p. 270 Bühler); Diogen. 1,47; Diogen. Vind. 1,21; Apost. 1,59; Karathanasis 71; 
cf. infra ad ep. 32,6 — 7 94 ειρηνοποιό; όνομάζεσθαι: Matth. 5,9 

79 μικρόν del. A2 90 τοϋτο mg. add. A 96 οίσθα prop. Br-L. 100 super εξεΰρον scr. 
τινε; A2 101 τί; Α: litt, s seel. Kamb 107 post ol; add. εγενε(το) A2 
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110 ζειν, και τοϋτο των άδυτων μέσον και δτε υπέρ άμαρτιών εξιλασμού ό 
Υιός έθύετο τοΰ θεοΰ, δτε ,,τά άγια τοις άγίοις" ό άρχιερεύς έξεφώνει, τί 
ούκ άν είπες όντων εν παραβύστω και καθάτταξ αγνοουμένων; άλλ' εΐ τι 
και γέγονεν, έχων ετι ιταρακαλοΰντά με καϊ των γονάτων σου καθαπτό-
μενον έτπστράφητι, και όπερ ό πονηρός κατέβαλε μέσον τειχίον κατά-

ιΐ5 σπασον και την φίλην είρήνην άγάπησον και όσα σύνοιδας έπταικότι εις 
σέ, διαλαθόντα δέ έμέ, έπεί οΰκ ήν ώθούμενον επί πολύ μή περι|τραπή-
ναι, όλη τοϋτο ψυχή έξαιτουμένω συγχώρησον. μικρόν γάρ όσον και ό 
κατεπείγων ήμας έπιστήσεται άγγελος και μεταμελομένοις τότε ουκ 
εσται τό ώφελοΰν εϊ δέ μή τοΰτό σοι φίλον, όρα τά εκείνου μόνα και τά 

ΐ2ο ήμέτερα μή περιεργάζου και αΰλει μεν και αυτός, τό της παροιμίας, σαυ-
τόν, αΰχει δέ και τά εκείνου, άλλά πρός τους σοι συνήθεις, πληθύνειν δέ 
καϊ τήν εκείνου σπεύδε διατριβήν, άλλά μή έξ ών άμήσει θέρος άλλότριον 
ουδέ γάρ ζην αύλητοΰ δει βίον, δντα σοφόν εί δέ μηδέ τοΰτό σοι φίλον, 
πέμπε τά τοιαύτα βέλη κατά των ήδικηκότων ουδέν δρα δέ μή των 

125 τοιούτων ή τρώσις βελών τ ό σώμα μεν τ ρ ώ σ η τ ο ΰ βαλλομένου, της 
ψυχής δέ καθάψηται τοΰ τοξεύοντος. εν έστω τοΰ λόγου άκροτελεύτιον 
άνθρωποι όντες, μή άσύμβατοι μείνωμεν· τοΰτο γάρ οΰκ άνθρώπων, εί-
περ λόγων θεοφόρων ένέτυχες, τινών είρηκότων είναι τ ό μάχεσθαι 
μηδαμώς, τινών δέ τό μετά τό μαχεσθήναι χωρεΤν πρός καταλλαγάς, και 

130 τι|νών τό μηδέποτε διαλλάττεσθαι τά παρ ' ήμών έχεις· δός ήμϊν αυτός, 
εί βούλει, άφορμήν ετέρας έπιστολής, της και θεόν εΰφρανεΐν μελλούσης 
και τους άκούοντας· και εί τοϋτο παρέξεις, γενήση θάττον μετάμελος, δτι 
τοσούτους ήλιους έπϊ τ ω παροργισμώ σου δΰναι ΰπέμεινας- ούτως ήμας 
ύποπεπτωκέναι σοι ποιήσει της τοιαύτης εύπειθείας ή άφορμή. 

31. Τω Πατριάρχη 

Τό δουλικόν δώρον μικρόν, ό πρός τόν δεσπότην πόθος πολύς, ό 
πόθος, δέσποτα, συμμετρηθήτω και τ ό δώρόν σοι μή έξεργασθήτω. 

3 0 . 110 ϋττέρ άμαρτιών εξιλασμού: Exod. 30,10 1 1 0 - 1 1 1 υπέρ . . . θεοΰ: 1 Ioann. 2,2; 
4,10 111 τά άγια τοις άγίοις: Ioann. Chrys. liturg. (p. 341 Hammond - Brightman) 112 
έν παραβύστω: cf. Dem. 24,47; Lucian. necyom. 17; Isid. Pel. ep. 2,127 (PG 78,569 D) al. 
120 αΰλει — αΰτός: Diogen. 3,16; Macar. 2,62; Apost. 4,38 122 άμήσει θέρος άλλότριον: 
Diogen. 2,75; Diogen. Vind. 2,78n.; Macar. 1,81; Apost. 2,37.51 123 ζην - βίον: Diogen. 
3,14; Diogen. Vind. 1,92; Greg. Cypr. Μ 1,67; Apost. 4,33 1 3 2 - 1 3 3 ότι τοσούτου? ήλιους 
— ΰπέμεινας: cf. supra ad. ep. 1 7 , 3 3 - 3 4 

119 τά εκείνου Apc: τάς έκεϊ A l c 128 τινών Br-L.: τίνων Α 129 τινών Br-L.: τίνων Α 
130 τινών Br-L.: τίνων Α 133 δΰναι Br-L.: δοΰναι Α 
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32. Γρηγορίω 

Τί μή το φρόνημα ταπεινό ν φαινόμενος έχειν, ταπεινοΰν αυτό πως, δι' 
ών ποιείς, έκβιάζη, ύπαγόμενος οΐς ου δει και μή προσεχών όίς δει και 
ή μας μεν παρατρέχων, ους έδει των άλλων όράν, εϊπερ έν δίκη πράττε-
σθαί σοι τι διανοείται, έκείνοις δέ σαυτόν μάλλον έπιδιδούς, ών ει και μή 
επισφαλής άλλ' ουν επιλήψιμος ή συνδύασις, φερομένων τά πρώτα κρίσει 
τίνος ούκ οίδα, ους και τό τρίτα φέρεσθαι πάντως ούκ εΰλογον. | ι'θι 
γοΰν, ώ λώιστε, και δι' ό εϊλου τοΰτο ποιεΐν άπολογησόμένος (και ϊν' 
εΐπω τι θαρρήσας) και εαυτόν καταιτιασόμενος. 

33. Λέοντι 

Ούκ οίδα τίσι χρησάμενος ρήμασι τά προσήκοντα δόξω λέγειν και 
καίρια· άδηλον μεν εί πρός ους μή κωφεΰον είρήσεται, λεχθήσεται δ' ουν 
καν μεν έπικλίνοντά σε τό τέως κωφεΰον ους γνώ, άκούσιον έξω λέγειν 
τήν κώφευσιν εί δ' έπϊ μάλλον βύοντα τοΰτο, ζητήσω κάγώ τινα μΰθον, 
ώς ό Παιανιεύς, κατεπάδοντα και πρός τό άκούειν έπείγοντα. τί σοι τό 
προβαλλόμενον, ώ άγαθέ, δι' δ και άπόστασιν ουκ ώκνησας μελετάν 
κατά των ήδικηκότων ουδέν ή τό καταψδν τή χειρί και λόγοις δεξιοΰ-
σθαι χρηστοΐς και ώς όμοτίμω τήν κεφαλήν ύποκλίνειν άεί; ή τοΰτο μέν 
ούκ αν εχοις ειπείν, εί μή τω της έμβροντησίας έχη πάθει, εταίρου δέ και 
συνήθους ύπεροψίαν προβάλλεσθαι, τό της κυνός ποιεΐν, λογικός ών, 
ούκ έρυθριας· ή τον βάλλοντα άμύνειν οΰ σπεύδουσα, τόν ριφέντα λίθον 
τοις όδοΰσιν έμβάλλουσα και τούτω προ|σεπιλυττώσα πολύ της όργής 
ύφ<ι)έναι δοκεΐ. δρα γοΰν μή τοΰτο ποιεΐν αίρούμενος και τούς διδασκά-
λους άποσειόμενος και των θυρών αύτών εξω βαίνειν ού δεδιώς και άντϊ 
τιμής άτιμίαν τούτοις περιτιθείς, ταΐς οίκείαις πάγαις περιπαρής κα'ι τό 
Δωδώνης χαλκεΐον επί σαυτόν έγείρης. 

32. 6 — 7 φερομένων — εΰλογον: cf. supra ad ep. 30,92 — 94 

33. 2 - 3 τά προσήκοντα — καίρια: cf. Soph. Oed. Col. 808 4 κωφεΰον ous: cf. Ps.-Plut. 
Prov. eel. 43; Apost. 10,36; Greg. Cypr. Μ 4,89; cf. infra ad ep. 34,13 6 ό Παιανιεΰς sc. 
Demosthenes 8 τό καταψδν τή χειρί: Act. 28,3 16 άτιμίαν — ιτεριτιθείξ: Thuc. 6,89 
οίκείαΐξ πάγαις: cf. Macar. 6,86 1 6 - 1 7 τό Δωδώνης χαλκεΐον: Zenob. 6,5; Diogen. 8,32; 
Greg. Cypr. Μ 2,81; Apost. 6,43; Mant. Prov. 3,2; cf. infra ad ep. 51,82 17 επί σαυτόν 
έγείρηζ: cf. infra ad ep. 68,27 

6 έπάγοντα A2 7 δι' δ scripsi: διό Α 9 ή Kamb: ή Α 12 post έρυθριδς falso add. τήξ 
Br-L. ή Br-L.: ή A 14 ύφ<ι)έναι Kamb: ύφέναι Α: Οφεϊναι Br-L. 17 έγείρης Α" : άν-
εγείρης Apc 
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34. Ιωάννη και Πέτρω βασιλικοί«; κληρικοΐς έν εξορία ουσιν 

Γράφειν βούλομαι μεν (δεύτερον γαρ τοΰτο των ττοθούντων ίδιον, 
όταν τό πρώτον, φημί δή τό της Θέας, άπή), κατέχομαι δέ, δτι μή πρός 
εύφραινομένην ψυχήν τοΰτο ποιώ' ού γάρ ήδύνειν μόνον άλλά και πλέον 
οίδεν τοΰτο πολλάκις άλγεΐν. οία γάρ αν η των πρός ούς γίνεται τοΰτο 
ή διάθεσις, τοιαύτη τις εστίν πάντως και ή δύναμις της γραφής, καν μεν 
χαίρουσαν εύροι ψυχήν, οϋδέν αύτη λυπηρόν έχουσα, τήν χαράν επιτεί-
νει, σημεία δέ και ταύτην έχουσαν λύπης και όμοια έντυχοΰσαν ψυχή, 
τις άν είποι μή τό ίσον πάθος άπογενναν; άλλ' έπεί, εΐ και μή άφαιρεΐν, 
οίδε μικράν γ ' ουν τινα έπεισφέρειν | δρόσον άναψυχής ή δια των γραμ-
μάτων παραψυχή (γίνεται γάρ τις έκ τούτου τοις όδυνωμένοις κατά-
παυσις ώσπερ άνημμένη φλογί και βραχέος έπίχυσις ύδατος), τό πλέον 
της υμών άφαιρήσειν λύπης εΐδώς, ότι μηδέ πρός άνήκοον ους τοΰτό μοι 
γίνεται (ζήν γάρ ύμας έπίσταμαι κατά θεόν και τους διά θεόν ώς τών 
του πνεύματος ούκ άμοιρους λόγων διαπείρας εχειν κακοπαθήσαντας), 
γράψαι προήρημαι νΰν. τί έστι τό λυποΰν υμάς και τήν άφόρητον θλΐψιν 
έμποιοΰν; ότι μηδέν έπταικότες και τών βασιλείων και τής πόλεως αύτής 
άπηλάθητε; και τοΰτο ήν ΰμΐν αίρετόν, σφάλμασιν άλώναι και δικαίως 
δ νΰν ύπέστητε παθεΐν και τήν πρός πάντων άρασθαι κατηγορίαν, ώς 
ιδού άνθρωποι έν τιμή ού συνήκασιν όντες, και μισθόν ύπέρ τοΰ τοιούτου 
μή έλπίζειν άπό θεοΰ; άλλ' ούκ άν τοΰτό τις αίρήσεται, και μικράς φρενός 
εύμοιρών, μή τι γε ύμεΐς· άλλ' ότι φίλων και οικείων άπεξενώθητε, μή 
φέρειν τό συνάντημα | δύνασθαι; άλλά πρώτον μέν έννοεϊν ύμδς δίκαιον, 
ώς ουδείς άπείραστος τοΰ βίου τούτου ΐσχυσεν άπελθεΐν. πώς γάρ άν 
έλπίσειέ τις έκεΐθεν καν μικρόν έλεον έπισπάσασθαι χωρίς τής έντεΰθεν 
θλίψεως άπελθών; έπειτα δέ ούδέ τή άποξενώσει τή ύμετέρα και τό τών 
άγαπώντων άπεξένωται φίλτρον. τό γάρ άδίκως τοΰτο παθεΐν και τούς 
έχθρούς αύτούς πρός φιλίαν ώθεΐ· έπεί ουν τό χωρίς αιτίας τούτο παθεΐν 
και είς ελπίδας ύμας άγει χρηστάς και τών φίλων έπί πλεΐον αύξει τόν 
πόθον και τόν τών πολλών ύποτέμνει φθόνον και τό τής ύμετέρας άν-
δρεΐον έμφαίνει ψυχής και τόν τοΰ θεοΰ, δς ούκ έάσει ύμας ύπέρ δ δύνασθε 
πειρασθήναι, έλεον έκκαλεΐται, εΐπερ ού προέσθαι ρήμα θελήσετε βλάσφη-
μον, και μακαρισμοΰ ύμας άξιους δείκνυσιν άποστολικοΰ. μακάριος γάρ, 
φησίν, άνήρ, ό θείος 'Ιάκωβος, δς ύπομένει πειρασμόν, δτι δόκιμος γενόμε-

3 4 . 1 1 - 1 2 όδυυωμέυοις — φλογί: cf. Luc. 16,24 12 ώσπερ — ΰδατος: cf. Sir. 3,30 13 
άνήκοον ους: cf. supra ad ep. 33,4 20 άνθρωποι — οντες: PS. 4 8 , 1 3 - 2 1 2 0 - 2 1 μισθόν 
— θεοΰ: cf. Sap. 2,22 29 ελπίδας — χρηστάς: locus communis; cf. Aristoph. vesp. 307; Dio 
Cass. 41,15; 60,15; Herodian. hist. 1,7,1 al.; cf. infra ad ep. 7 2 , 1 1 - 1 2 3 1 - 3 2 ös ουκ έάσει -
πειρασθήναι: 1 Cor. 10,13 3 2 - 3 2 / 3 3 ρήμα — βλάσφημον: Act. 6,11 3 3 - 3 5 μακάριος 
— ζωής: lac. 1,12 

22 μή τι distinxi 23 δύνασθαι Kamb: δύνασθε Α 
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νος λήψεται τόν στέφανον της ζωής. ού χρή θλίψει | καταμαλακισθήναι 
πολλή, ώς τι δέ δοκίμιον έπιγενέσθαι της υμετέρας ήγεΐσθαι τό συμβάν 
άρετής- χρυσόν μεν γάρ ή τοϋ πυρός, άνθρωπον δέ ή του πειρασμού 
φύσις λαμπρότερον άποδείκνυσιν αίσχρόν γάρ των εξω τινάς, τόν μέν 
διαβληθέντα και τω κωνείω ήδη τής ζωής άπορραγήσεσθαι μέλλοντα, 
γυναικός και παίδων όλοφυρμών και θανάτου καταφρονήσαι και μηδέ 
τίνων περισώσαι δυναμένων αυτόν άνέξεσθαι, διά τό σφόδρα θαρρεΐν 
άδικον είναι την άπαγωγήν έκείνην, τόν δέ δεσμώ κατειλημμένον δεινω, 
τοϋ δεσμοΰ την λύσιν μή καταδέξασθαι πριν ή ψευδής ή έπ' αύτώ δειχθή 
διαβολή, άλλον, ϊνα τόν δοθέντα δρκον μή παραβή, διαβολή μοιχείας 
ψευδοϋς πατρικήν φυγαδείαν καταδεξάμενον, ουδέν έαυτώ συνειδότα κα-
κόν, υμάς δέ μήτε ώς περί τής μελλούσης φιλοσοφοΰντας ζωής μήτε μυ-
ρίοις παραδείγμασι παρακαλουμένους άθυμία τοσαύτη περιβαλεΐν έαυ-
τοϋς και ού τό παν άναθεΐναι τω θεώ | τω τής έπηρείας ταύτης θαττον 
άπαλλάξαι δυναμένω ύμάς· δι' ών γάρ αΐρεΐσθε ποιεΐν και τοις φίλοις 
άκηδίας και τοις έχθροϊς μανίας και έαυτοΐς αχρηστίας πρόξενοι γίνεσθε. 
μένετε γ ' ουν εύχόμενοι και τόν λογισμόν προς τήν άνω ροπήν εχοντες 
και πάντως ού ματαία υμών γενήσεται ή έλπίς. τίς γάρ ήλπισεν έπϊ 
Κύριον και κατησχύνθη ή τίς ενέμεινε τω φόβω αΰτοΰ και ύπερεΐδεν αύ-
τόν; έμοϊ δέ γένοιτο ποτε χαίροντας ύμας κατιδεΐν και τόν πρός ϋμάς, εί 
και μή πρότερον, άφοσιώσασθαι πόθον. 

35. Τοις αύτοΤς 

Κυβερνήτης εκείνος θαυμάζεται ούχ ό νηνεμίας ούσης, άλλ' ό σφοδρός 
έπηρτημένης άνάγκης τό σκάφος εύθύνων καλώς· και τών άριστων και 
βέλτιστων άνδρών αΐ ψυχαί, ούχ δτε κακών ώσιν άπείραστοι, δοκιμά-
ζονται (πώς γάρ αν και γνωσθείησαν πείρας χωρίς;), άλλ' δτε καιρός 
αύταΐς έπιστή περιστάσεως, έπεί ούν και ύμΐν τοιαύτη περιέπεσε συμ-
φορά και ταύτη δέον γνωσθήναι τό | τής ψυχής ύμών εύσθενές, μή τι 

34. 36 - 37 ώζ τι — άρετή$: cf. lac. 1,3; 1 Petr. 1,7 37-38 χρυσόν — άττοδείκνυσιν. cf. 
supra ad ep. 16,2 38 - 42 ad Socratem alludit 4 2 - 4 4 τόν δέ δεσμω — διαβολή: ad Deme-
trium Suniensem alludit; cf. Lucian. Tox. 33 44 — 46 ad Hippolytum mythicum alludit 
52 - 54 τί$ γάρ — αϋτόν; Sir. 2,10 

39 ήδη super τή$ scr. A 43 καταδέχεσθαι A2 an est in textum recipiendum ? 

35. 2 - 3 Κυβερνήτης - καλώς: cf. Horn. Τ 316-317; Plat. resp. 488d-e ; Strömberg 71 

4 άνδρών αϊ ψυχαί Α: κληρωτών A2 7 μή τι distinxi 
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30 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 16V 

των άττεικότων αίρεΐσθε ποιεΐν άγεννών ώς αληθώς και αγνωμόνων προ-
βαλλόμενοι ρήματα, όποια δ' εικός ευσεβείς άνδρας φρονεΐν και διανοεΐσθε 
και λέγετε, εϊς τόν ένα διεγείρων και τοΰ της άθυμίας νέφους ύπεξιστών 
και ό μεν τόν Αβραάμ εις μέσον άγέτω, δττως της οικείας άπαναστάς 
πατρίδος μετοίκου και φυγάδος έβίου ζωήν, και πώς νϋν μεν γυναικός 
άποκλαιόμενος άρπαγήν, νΰν δέ περί της οικείας δεδιττόμενος σωτηρίας 
και μυρίαις άλλαις περιστοιχιζόμενος συμφοραΐς, ού προεδίδου τήν 
άρετήν, ό δέ τά του Ιακώβ έπαδέτω ρήματα, δς μικράς αΰτοϋ και πονη-
ρός ελεγε τός ημέρας διερωτώμενος· και νϋν μέν ό 'Ιωσήφ υπόδειγμα 
τιθέσθω μέσον ύμών υπομονής, ΰπό τών οικείων δουλούμενος, ετεσι πλεί-
στοις μετά τών Θεόν ουκ εΐδότων σκηνούμενος, νϋν δέ ό Ίώβ παραβαλλέ-
σθω πολλών δυνάμενος πεϊσαι ψυχάς τά προσπίπτοντα φέρειν άν-
δρικώς. ούτω γάρ | ΰπαλείφοντες καθ' έκάστην και του συμβάντος δυσχε-
ροϋς τήν άπαλλαγήν θαττον εύρήσετε και της ψυχικής υμών πρόξενοι 
σωτηρίας γενήσεσθε. 

36. Μιχαήλ μαΐστωρι 

Φροντϊς ήμϊν ουδεμία περί τοΰ δεινός ή περί του δεινός, ους παρα-
σπατε, τοϋτο μέν, ώς ό λόγος εχει, δι' εαυτών, τοϋτο δέ δι' ετέρων προ-
σώπων θυροκοπούντων άλλως και ώς εί τινας αιχμαλώτους ήμετέρους 
όντας υπαγομένων προς εαυτούς τρόπον μιμουμένους κυνών, οϊ τοις θη-
ρευταΐς τάχει τε ποδών και ρινός όσφρήσει τό θηρεύεσθαι μέλλον δεικνύ-
ειν έχοντες έπονται· και χάριν τίνος αν παρερρωγότες οί λόγοι και τό 
άπηχές έχοντες ή άνάρμοστον, εΐ μή φροντϊς ην τή παρασπάσει και τό 
γράμμα παρείπετο, ότι πώς ήθελήσαμεν έρεσθαι δι' αΰτοϋ λέγοντες άγα-
πάν στήσαί που, τοΰ μή άγαπάν ούκ ήρκέσθητε και δτι πώς έγκαλεΐσθαι 
συνείδετε, δ ήμΐν έγκαλεΐν άνεγκλήτοις ουσιν οϋκ ένετράπητε· (άπευκτόν 

3 5 . 10 τοΰ — νέφους: Ioann. Chrys. hom. 6,1 in Gen. (PG 53,53,37); Hesych. Hieras, hom. 
6,1 (I p. 194 ,18 -19 Aubineau); Georg. Pis. hex. 8 (PG 92,1427A); cf. infra ad ep. 74,5 11 - 1 5 
και ό μέν —. άρετήν: cf. Gen. 1 2 - 2 4 1 5 - 1 6 ό δέ — διερωτώμενος: cf. Gen. 3 1 , 2 - 7 
1 6 - 1 7 και νϋν — δουλούμενος: cf. Gen. 4 2 - 4 5 1 8 - 2 0 νϋν δέ — άνδρικώς: cf. lob 4 1 - 4 2 

11 άτταναστάς Apc: έτταναστάς Aac 

3 6 . 2 - 3 Φροντϊς - εαυτών: Zenob. 5,31; Diogen. 7,21; Apost. 9,19 b; 13,70 7 παρερρω-
γότες ο! λόγοι: cf. Com. adesp. fr. * 597 (VIII p. 172 Kassel-Austin) 

3 super ώς scr. ή ττερι του δείνος A2 5 μιμούμενων prop. Br-L. 5/6 super θηρευταΐς scr. 
και θηρίοις A2 7 αν παρερρωγότες Kamb: αν γάρ έρρωγότες Α: παρερρωγότες Br-L. 
8 ήν del. Α2 11 super άιτευκτόν scr. αν Α2 
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γάρ I ήμΐν εδοξε τοΰτο παντάπασι και χριστιανικής άλλότριον καταστά-
σεως, τταραττείθειν τινάς άποσπαν ετέρας διατριβής, έπισπασθαι δέ ττρός 
έτέραν)· καϊ 6τι ττώς ουδέ διαπέμψασθαι, μέρει και τούτω φιλίας δντι, 
διέγνωτε προς ήμάς, εϊ την έκείνων ιτρόσληψιν ουκ αύθαίρετον λέγετε, 
τούτω σοι, ώ αγαθέ, τ ω σκοπώ τό ήμέτερον έπέσταλται γράμμα, ϊν' 
είδής δτι και άναισθήτως ουκ εχομεν καϊ τ ω αίσθέσθαι τήν άγάπην ύπορ-
ρέειν ου θέλομεν καϊ δτι πάθει φεύγειν αυτός οΰχ έξεις ψυχής, δ ποιεί τήν 
συγγνώμην γνώσει γάρ οΰκ άγνοια τό δρώμενον. 

37. Κωνσταντίνω βεστήτορι μαθητή 

Σκια ήμΐν ΐ'σα καπνού τά υμέτερα, τό κακόν ίωμένων κακώ· οίς γάρ ή 
τοΰ καλοΰ γνώσις τή παραδρομή τής ηλικίας ήγνόηται, τής άγνοιας 
τούτου προσποιηθείσης αΰτοΐς, τί τό καταπραττόμενον τούτοις, εϊ 
ούδέν τοις φρονοΰσι νομίζεται; τραχεΐ μεν έχρησάμην τ ω προοιμίω, άλη-
θεΐ δέ. κέρκω σαίνειν γάρ | ώς οι κύνες, δ βλέπω ποιοΰντας υμάς, ούκ 
έπίσταμαι, δ και διδασκάλοις οφειλομένων έπιτυχών μαθητών υμών άνα-
φανέντων χρηστών ποιεΐν ΰπέλαβον άπρεπές, άπολογεΤσθαι δέ ΰμΐν ου 
βουλόμεθα, μνησικακεΐν έγκαλούμενοι. διατί; δτι παρά μεθυόντων και τό 
όρώμενον ήμισφαίριον έπ' αυτούς οΐομένων άλλοιώσει πεσεΐσθαι φρενών, 
οίς τό μήτε μεθύουσι μεθύειν, μήτε παραφρονούσι παραφρονεΐν διατείνε-
ται, νουθετούμεθα σωφρονεΐν άλλ' εϊ μεν πλησιάζοντας και διαλύειν άπε-
κρουόμεθα δν εδησεν ό Σατανάς πειρωμένους δεσμόν, ή προλαμβάνοντας 
έπείχομεν τ ω πρώτους προστρέχειν ήμΐν μέγα ποιοΰντας ούδέν (τί γάρ 
άν έποιεΐτε μέγα, διδασκάλω κεφαλάς ύποκλίνοντες μαθηταί, χρηστόν 
ούδέν έργασάμενοι), εύλογον ην τό παρ' ύμών έγκαλούμενον ώς θεού 
άγανάκτησιν έκκαλούμενον εί δέ και άφηνιώντας ήμέρως έφέλκοντες και 
άποπηδώντας έπανάγοντες και | φιλοϋντες έμπτύοντας, δτι μή πρός τό 

3 6 . 1 8 - 1 9 δ ποιεί - δρώμενον: cf. Clem. Alex. prot. 10,100,2 (p. 72 ,20 -21 Stählin) 

14 τούτω Kamb: τοΰτο A 15 super τήν scr. ιτοτε A 2 16 τούτω Br-L.: τοΰτο A 17 
αΐσθεσθαι A 

3 7 . 2 Σκια — καττνοϋ: App. Prov. 3,44 τό κακόν — κακώ: Zenob. 5,69; Apost. 15,15; 
Macar. 4,100 6 κέρκω - κύνες: Horn, κ 2 1 6 - 2 1 7 ; π 6; ρ 302; Aristoph. eq. 1031; Strömberg 
82 9 μνησικακεΐν εγκαλούμενοι: cf. infra ad 1. 20 13 öv — δεσμόν: Luc. 13,16; cf. infra 
ad ep. 66,6 — 7 

2 Σκιδ Br-L.: Σκιά A 4 ττροσττοιηθείσης scripsi: ττροσποιωθείσης Α εί Kakr: ή A 5 
έχρησάμην: θ supra ν scr. A ( = έχρησάμεθα ?) 6 ποιοΟντες A 2 13 πειρωμένου ut videtur 
A 2 18 έμπτύοντε; Aa c 
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καλόν έλξειν έσμέν δυνατοί, καταγινώσκειν μόνον την πώρωσιν τοϋ νοός 
υμών εχομεν, μνησικακίας έχεσθαι πάθει κρινόμεθα παρά των πώς εΐπω 
οϋκ οΤδα ΰμών, άλλον τοϋ τοιούτου έτπζητοΰμεν κριτήν έξ άτέχνων έπά-
γοντα πίστεων και την νικώσαν ψήφον και κατακρίνουσαν. σοι δέ 
(χρηστός γαρ και τά τροφεία καλώς άττοδεδωκώς) λογιζέσθω τοΰτο κα-
λόν, ήττονος είναι μαθητού τόν διδάσκαλον μοίρας, και εκείνον ή τούτον 
προκρίνεσθαι και φιλεϊσθαι, ότι εκείνος μεν τω εις εαυτόν έπισπαν τοϋ 
διδασκάλου και των άλλων συμμαθητών αποσπά, ό διδάσκαλος δέ τη 
προσαγωγή τοϋ ενός συνενοϋν τους πάντας μετ' εκείνου παρακαλεί. 

38. Χριστοφόρω βασιλικώ κληρικώ και χαρτουλαρίω 
της Νέας 'Εκκλησίας 

"Ως τί τοϋτό σοι τό ρήμα της των πολλών οΰκ δντι μοίρας προτέθει-
ται, τήν έξ ήμών άφαίρεσιν, άλλαχοϋ δέ άποκατάστασιν άποτεινόμενον 
τοϋ άδελφιδοϋ, ώς λυπήσον ή ώς παραθήξον; | καν μεν ώς λυπήσον 
προήνεκται, άνοιας άποίσειν ημάς οΐει γραφήν περί τών ού λυπούντων 
έλομένους λυπεΐσθαι, ει δ' ώς παραθήξον, άγνοεΐν μοι τί τό παραθήγον 
είναι δοκεΤς. εί γάρ έγώ οτι μη ταχεία πτερών προβολή πέτασθαι άπτέ-
ρους όντας ποιώ, μάλλον δ' ότι μη τήν Αυγείου κόπρον αύθωρόν έξε-
κάθηρα μετά την πολλήν αυτής τέως άποκάθαρσιν, εγκαλούμενος, πώς 
ό μηδ' ότιοΰν συνεισενεγκών τοις ήδη πονηθεΤσιν άνέγκλητος; ταΰθ' ήμΐν 
παίζουσι, τό δέ τι και σπουδάζουσιν εϊρηται. πλείω γάρ ή μαλακώτερα 
σοφίας εύμοιρήσας ουκ άγαπήσει άνήρ· των μέν γάρ έξει τοις βραχέσι 
τήν εΐδησιν, τών δέ φίλαυτος ούκ ών, άποδιοπομπήσεται τό ήδύ· πέρας 
τοϋ λόγου, πύξου τισϊ Κυτωρόθι σπάνις γενήσεται ή τούτω παιδείας, 
έπακολουθοΰσαν εί σχοίη τήν ύμετέραν (οίδας ο λέγω) χείρα, μαθη-
τιώντι ήμΐν. 

37. 19 -20 τήν πώρωσιν — εχομεν: cf. Marc. 3,5; Eph. 4,18 20 μνησικακίας — κρινόμεθα: 
cf. supra ad 1. 9 

21 άλλον Br.-L.: άλλων A 24 είναι — διδάσκαλον del. A super μοίρας scr. ηττονός A2 

2 5 - 2 6 τοϋ διδασκάλου: accusativum expectaveris, sed τ ω ... έτπσττδν τοϋ διδασκάλου fort, 
idem quod Ttj ετπσττάσει τοϋ διδασκάλου 

38. 6 άνοιας — γραφήν: cf. Soph. Ant. 603; cf. infra ad epp. 61,5 et 116,2 9 - 1 0 Αύγείου 
- έξεκάθηρα: cf. Diod. Sic. 4,13; Apollod. 2,5,5; Dio Chrysost. 8,35; 47,4; Paus. 5,1,9-10; 
Lucian. Alex. 1; fugit. 23; Greg. Naz. ep. 5,5 (I p. 6 Gallay); Theophyl. Simoc. ep. 64,9-10 (p. 36 
Zanetto) al. 12 τταίζουσι — σπουδάζουσιν: cf. supra ad ep. 25 ,3-4 15 πύξου — Κυτω-
ρόθι: Zenob. 3,6 n.; Strab. 12,3,10; Eust. II. 88,3 (I p. 139,11 van der Valk); Strömberg 41 

15 Κυτωρόθι St praecedente Br (cf. Das Altertum 9, 1963, 115): κατωρόθι A 
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39. Τώ αύτώ άντεπιστείλαντι 

Και τί άν άλλο δεινός έξεργάσεται ρήτωρ ή μή | τη παραγραφή τό 
δικαιοΰν αύτόν καθαιρεΐν, συνισταν δέ μάλλον οις ή τέχνη δίδωσι τόττοις 
τά έαυτοΰ· έττεϊ ουν οΰ παρεγράψω τά ημέτερα μόνον, άσθενή δέ ταΐς 
άνθυττοφοραΐς εδειξας και άνίσχυρα, δεύτερος ουτός σοι των ημετέρων 
εσται γραμμάτων ό πλους, δτι μη τω ττρώτω οϋρω πνεύματι τό ΐστίον 
έλύσαμεν. πνεΰμα γάρ ουκ άν περιρρήξαν βίαιον τοΰτο κατά πελάγους 
ώσε τοΰ φέρεσθαν χρήσομαι δέ τοις σοΐς οΰκ άττομαχόμενος, άλλά τι 
καινώς ειπείν προεξευρίσκων τη άνασκευή θαυμαστόν, ττρόφασιν τω 
βάλλειν τοΰ βάλλεσθαι και νικδσθαι διδοΰς τω νικάν. ϋττεξίσταται γάρ 
και νϋξ ημέρα και ημέρα νυκτϊ και τη εκάστης υποχωρήσει διαφοράν ό 
τοσούτος χρόνος ούκ έδειξεν. εί τό παραθήγον είπες ουκ άγνοεΐν, άρκυσιν 
οίκείοις εχεσθαι λέγεις δυοϊν εκλέγων τό έτερον, ή τω άφιλοτίμω κατασι-
γάζων σου τό άπλοϋν ή τη συστολή μεγαλύνων τό άφιλότιμον έπεϊ 
πώς ό διατεινόμενος τί τό παραθήγον ουκ άγνοεΐν γραφή ν | ύφέξειν ήρε-
τίσατο συνειδότος; τό μισθούς και άπαιτεΐν, οιδα, προβαλή μετά τήν 
εις τέλος τοΰ έργου προαγωγήν ώς μικρόψυχος, είτα των μικρολόγων 
άνθυποφέρων και των άποκλειόντων τοΤς έργολάβοις άφορμάς εύπροσώ-
πους ούκ ών τω άπλω της προθέσεως, εί γάρ ό τοΰ έργου τούτου κατα-
βαλλόμενος πόνος άκατάβλητον έξει πρό τής άποπερατώσεως τόν μι-
σθόν, και τοΰτό σοι τω χρηστω καταφαίνεται δίκαιον, ώρα σοι και πίθω 
τετρημένω καταδικάζειν ή μας έπαντλεΐν και μαθητάς άντϊ διδασκάλων 
ποιεΐν, δτι μηδ' άρχήν έξειλήφαμεν μαθητείας τής άγνοιας πλεονεκτούσης 
τό γινωσκόμενον. δτι δ' ή παίδευσις άνέσπασεν ή έμή τά προσόντα 
τούτω πτερά, μή θαυμάσης· τίλλονται γάρ και κατοικιδίοις άναμιγνύμε-
ναι όρνισιν ορνεις άλλότριαι, τή ετέρων άμα πτερών εκβολή, αΤς ετάχθη-
σαν συναγελάζεσθαι, έθιζόμεναι. 

39. 4 - 5 άσθενή — εδειξας: cf. Dion. Halic. Demosth. 54 5 - 6 δεύτερος — ττλοΟζ: cf. 
supra ad ep. 17,4 6 - 7 δτι μή - ελύσαμεν: cf. Horn. A 479; λ 7; ο 292; Eur. Hei. 1663 11 
και νϋξ — νυκτί; cf. Gen. 1,4—5 21—22 ττίθω — έπαντλεΐν: Zenob. 2,6; Ps.-Plut . Prov. 
eel. 4; Diogen. 1,95; 7,27; Macar. 3,57; Apost. 6,79; Mant. Prov. 1,48; cf. Karathanasis 32 
25 - 26 τίλλονται — άλλότριαι: cf. Apost. 15,5 (cf. φθείρουσιν ήθη — κακαί: 1 Cor. 15,33; cf. 
infra ad epp. 66,3 et 102,12) 

1 άντεττιστείλλαντι Aac 8 ώσε τοΰ Α: ώσαι τοΰ prop. Tom 11 και pr. del. A2 14 τό 
αφιλότιμων Apc 15 αρκυσιν οικείοις εχεσθαι super γραφήν scr. A2 
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40. Τω πρωτοασηκρήτις 

Ούκ έλέου προβολή, | δτι μηδ' έλεον θηρώμαι, συνεΐδον προοιμιάσα-
σθαι, οΰδ' αυ τη ιδιωτών άττοχρήσασθαι φωνή, δτι μοι πρός άττικιστήν 
και πατέρα των λόγων ό λόγος, ουκ εμελλεν όδ' ό νΰν άπολείπεσθαι 
χρόνος άνδρών άγαθών πώς γάρ άν του κοινοΰ διωκεΐτο ή επιστασία 
καλώς σαλευομένων ημών ώς ετυχεν και τό ήττον έν άπασιν άποφερο-
μένων τών όφειλόντων μοίρα κεκρίσθαι τη μείζονι; έπεϊ ουν ό ψυχή 
σώματι τοις εκτός τω όντι μέγας και υψηλός πολλούς την σήν έξαιτουμέ-
νους πρόσληψιν έχων όράν έκεΐ τό καλώς σκοπούν έπέστησας όμμα, οι 
παιδείας ην μερίδα θεάσασθαι, και τω λογισμώ τούτω προκέκριταί σοι 
τών άλλων ό ημέτερος μαθητής, εξεις δοΰλον και τόν διδάσκαλον 
ϋποπτήσσοντα τήν ,,έγγύα, παρά δ' άτα" φωνήν ουδαμώς, πιστεύω 
γάρ καΐ τό Θαρρεΐν έχω τοσούτον ότι καν τω άφανεΐ νΰν ή πίστις άργή 
ένεργήσασα τω έκβησομένω Ζώπυρον άποδείξει τούτον, ού Τάνταλον, | 
Βαβυλώνων πολλών προκρινόμενον, ού τροχω άερίω κατατεινόμενον. 

41. Θεοφίλω άσηκρήτις 

Εϊ μή τω μή όρατώ περιπλανώμαι τόν νοΰν, τω όρωμένω πείθειν έμαυ-
τόν εχω, ώς άνήρ ού τών πολλών ούδέ τών έξ άγοράς σύ, φιλεΐν άδόλως 
τούς φιλούντας είδώς, έξιλεούν δέ και τούς έχθραίνοντας τω Εύκλείδου 
πειθόμενος ύποδείγματι· ή πειθούς δέ μου κρίσις ούχ άπλω κατακρατεί 
τω σκοπώ, άκοής δέ προκαταλήψει πρώτον και συνουσίας δοκιμασία, 
πώς γάρ άν μετά τήν πεΐραν, έλογιζόμην, ό παιδείας ούκ άφιστάμενος 
εΐ'ς τι τών άνοικονομήτων έσται κατάφωρος και πώς, ούς τω φαινομένω 
προς εαυτόν εκβιάζεται, τω άφανεΐ διιστάν ό τοιούτος κριθήσεται, πώς 
δέ ό ών τω στρεβλώ τών άλλων κανών στρεβλοΰν έαυτόν δέον τω όρθώ 

4 0 . 2 Ούκ έλέου - θηρώμαι: cf. Ps. 97,3; Luc. 1,54 12 έγγύα - ατα: Chilo 23 
(p. 1 8 8 - 1 9 0 Tziatzi - Papagianni); App. Prov. 2,5; Greg. Cypr. L 2,18; Macar. 3,47; Apost. 6,48 
1 4 - 1 5 Ζώιτυρου . . . Βαβυλώυων .. . ιτροκρινόμενον: Apost. 10,14 Τάνταλου . . . oü τροχω 
— κατατεινόμενον: cf. Nonn. Dionys. 35 ,295-296 

2 Ούκ έλέου: super λε scr. αι, ut videtur, A 4 απολείπεται A 2 7 μείζονι: ει ex corr. ut 
videtur A fortasse και post ψ υ χ ή addendum 11 ό del. A 2 IS κατατεινόμενο; A 2 

4 1 . 3 τών έξ άγορδς σύ: cf. Aristoph. eq. 181 3 - 4 φιλεΐν — είδώ;: cf. Mant. Prov. 3,38 
4 - 5 τ ω Εύκλείδου — ύποδείγματι : cf. Plut. mor. 462c; 489d ( = Stob. 4,27,15); Basil. Caes. 
leg. lib. gent. 7 , 1 1 - 1 4 (Wilson); Gnom. Vatic. 278 10 τ ω στρεβλώ - έαυτόν: cf. Aristot. 
rhet. 1354a26 (p. 4 Kassel) 

8 άνοικονομήτων: -vo super κο scr. A 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 19:34



f. 166 I 166v ΕΠΙΣΤ. 4 0 - 4 2 35 

ττροσέχειν μάλλον έξεικασθήσεται; ταΰτα περιστρέφων εστεργον έκ 
ψυχής· άγαπώ δέ και νυν τούτου μή έκπεσεΐν, ώς ό των αδήλων οΐδε 
γνώστης θεός. και τί σε τό παραπεΐσαν, ώ γενναίε, τήν χρηστήν | μεταθέ-
σθαι ττροαίρεσιν και πρός τά δι' αίδοΰς όντα και τοις οΰ κατά σε 
χωρήσαι σοφοΐς; ή καθ' ήμών ουκ οΐει κατ' άλλων δέ τήν γλώτταν 
τταραθήξαι προς λοιδορίαν; ή μας ιταΐσαι λόγισαι πλέον και τήν ήμών 
διαλύειν οίου φιλίαν, εΐπερ τω σώ λογιστέον πατρϊ τήν εις σέ τίνων 
άτιμίαν ή και διάστασιν. ενωσον τό διαστάν, στρεπται γάρ φρένες 
έσθλών, και πολλώ πλέον σφίγξεις ήμών τόν δεσμόν. καταιδέσθητι τάς 
ευκταίας των κατακουόντων φωνάς, τάς άπευκταίας άποτρεπόμενος-
τών μεν γάρ επιεικείς, δτι συνήθης, δτι χρηστός, δτι παιδεία συζών, τών 
δέ τραχείς, δτι ιταμός, δτι λοίδορος, δτι πλήρης ΐοϋ, δ προς σοφόν ρηθή-
ναι δέον, καν ή συνθήκη τούτων άσοφος, εΐπον. έξεστί σοι λοιπόν, ώ 
θαυμάσιε, τω έντελεΐ τής ήλικίας τοις έν τέλει καταλεχθέντι, ά τω άτελεΐ 
ποιεΐν οϋ πεφώρασαι τής ήλικίας, τό τούτων άπρεπες άναλογισαμένω 
και νυν ταΰτα μή δραν· δηλώσει δέ τήν άποτροπήν ή του ζητουμένου 
άποστολή. 

42. < ? > 

I Καν τό θεάσθαί σε τοις σωματικοΐς ουκ εστί πως όφθαλμοΐς, τοις της 
καρδίας φανταζόμεθα βλέπειν σε τή τών άπαγγελλομένων περί σοΰ 
άγαθή νυττόμενοι φήμη· τό αυτό δέ και σέ περί ήμών έχειν πειθόμενοι 
τοϋτο ποιεΐν εδοξα τοϋς άμφοτέρους καλόν, γράμμασιν άλλήλοις 
άσπάζεσθαι και τούτοις τόν προσόντα πόθον άλλήλοις δηλοΰν. 

41. 12-13 άγαπώ — θεός: cf. 2 Petr. 3,17 18-19 στρετττα'ι — έσθλών: cf. supra ad ep. 
17,31 2 4 - 2 5 τώ άτελεΤ ποιεΐν: cf. Aristot. pol. 1256b21 

22 super δτι ιταμός scr. χρηξος οτι A2 

42. 2 - 3 όφθαλμοΐξ — καρδίας: Eph. 1,18 

2 ουκ εστί in ras. 
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43. Έπιφανίω διακονώ 

Βραδύς εγώ πρός τό κατακούειν διαβολών και πρός τό πιστεύειν ούκ 
εύπειθής· πείρα δε τούτο κατορθοϋν έδιδάχθην ουκ άρετ-η, όσον ουκ 
άλλος άλίσκεσθαι πρό της πείρας εις ταΰτα πρόχειρος ώ ν ανυπόστατα 
δ' ουν και τραγικών τινας ίσα χορηγημάτων άνατυποϋντας πολλάκις 
Θεασάμενος πλάσματα, την μετά ταΰτα πρώτον συναπαχθείς άλήθειαν 
έπιγνούς, δθεν ή της κινήσεως αιτία τούτων έζήτουν και ζητών έμαυτόν, 
οϋχ έτερον, εΰρισκον αίτιον ώτα γάρ επικλινών τοις έθέλουσι λέγειν 
πολλούς επει|σα και τά ούκ όντα καθυποκρίνεσθαι. άποφράττειν ούν έκεί-
νοις την εΐσοδον όψέ διαγνούς, άδιεξόδευτον τήν είτε άλήθειαν εϊτε ΰπό-
κρισιν έποιησάμην αύτών, καν ούκ άπαθή με ή φύσις έα δι' όλου ή 
άσθενής· τό πρός τί ταΰτα ειπείν, άναλογίσασθαι αύτός ικανός· εξετα-
στής έστω τών λεγομένων θεός, ώς πολλών εκείνα λέγειν εχόντων, ότι 
άμνήμων, ότι άχάριστος, ότι παραλογιστής και τά τήν ψυχή υ αύτήν 
δάκνοντα, ότι υβριστής, ότι λοίδορος, ούχ ύπέθηκα έμόν ους. τί διανοού-
μενος; ότι παιδευτήν, όδηγόν τοϋ καλοϋ, πορισμόν βίου, προφάσεων 
εύρετήν ό άμνημοσύνης, άχαριστίας, παραλογισμού, ύβρεως, λοιδορίας 
διώκων, ούκ άνήρ άγαθός· αγαθού γάρ και τούς πάντη κακούς μή μυ-
σάττεσθαι, πονηρού δέ και τούς πάντη καλούς άποστρέφεσθαι. και πώς 
άν ό δόξαν έχων τού άγαθού τήν μετάπτωσιν εσχε τούτου ραδίαν, ώς 
άποτραπήναι πρός τά και τ ω φύσει κακώ παραφυλαττόμενα; ταΰτα 
φρονών I ού περιειχόμην τέως έκείνοις' ότε δέ συνισταν τούς λόγους εγνων 
τήν πεΐραν, και κακώσεως έγκλήματι περιέπεσον και στάσεως αίτιος, ούκ 
ειρήνης, ούδ' άγχόνης άποτρόπαιος άλλ' ύπαίτιος, και φονεύς ού σώζων 
ήκουσα παρά σοΰ τοΰ σωθέντος, τοΰ μή παρ' άλλου, παρά σαυτοϋ δέ 
γνώναι τό άληθές έχοντος, και τήν άλήθειαν πεδηθεΐσαν είδον ώσπερ 
άνδράποδον (είδότι λέγω) επί της διαλέξεως, τότε μου συνέχεε τόν νοΰν 
και ήλλοίωσεν ή τών πραγμάτων πρός τούς λόγους διαφορά, και λυπεΐ-
σθαι μεν κατέπεισεν έπι σοι, λόγους δέ παρέπεισεν ουδαμώς κατά σοΰ 
βάλλειν κακώσεως ή όσους προβάλλομεν άχθόμενοι φανερώς, καν πολλοί 
τάς σάς έπλήρωσαν άκοάς ούκ εικότα με λέγειν άλλ' επιλήψιμα, παρήρε 
δ' όμως τήν τότε λύπην ή εναγχος πρός έμέ σου άπολογία ώς άπό 

43. 7 δθεν - έζήτουν: cf. Aristot. anal. post. 94b23-24 12/13-13 εξεταστής — θεός: cf. 
Ps. 10,4-5; cf. infra ad ep. 46,28 16 -17 προφάσεων εϋρετήν: cf. infra ad ep. 45,13 23 
κακώσεως έγκλήματι: cf. Dem. 10,40; 24,103; 58,32 al. 30 βάλλειν κακώσεως: v. supra ad 
1. 23 31 τάς σάς — άκοάς: Luc. 7,1 

14 αυτήν: litt, η ex corr. A 16 πορισμών (cf. ep. 53,7) potius quam ποριστήν (cf. ep. 91,9) 
Kamb: πορισμών A 19 super καλούς aliquid scr. A2 quod legi non potest 20 μετάσχεσιν 
Apc 
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μελέτης δημιουργηθεΐσά τίνος τό έπαινετόν έχουσα· Θεόν γάρ ειπών είδέ-
ναι πάντα, άνθρώττους δέ μή κατά καιρόν λέγειν πολλά | δέδωκας ήμΐν 
άφορμήν έννοεΐν τούτω σε μάλλον ή έκείνοις προσέχοντα ώς άγος τούς 
περί ημών άποστρέφεσθαι λόγους, έχοντας ουδέν αληθές, εί μέν ουν άλ-
λοΐος γέγονας, δτου χάριν είπε· εί δ', οιος ης, μένεις και νυν, πεΐσον ταϋτα 
και τους άλλους φρονεΐν και μετά τών άλλων και τον σο! και ήμΐν δέ 
ποθούμενον φιλώ γάρ, καν μισώμαι, τοϋτον, τον κύριν κανστρίσιον ουκ 
εΐρωνευόμενος δέ τό ποθεΐν προσέθηκα τοϋτον, άλλ' άληθεύων. μηδ' εις 
τοϋτο περιγραψάτωσαν οι τά έμά περιγράφοντες την εκείθεν τοις τοιού-
τοις ού δεδοικότες ποινήν δτι γάρ άληθεύω, τό κατ' άρχάς μοι δηλοΐ 
προταχθέν, δτι έργω πέπεισμαι κυήματα πολλών είναι τά τό τοιούτο 
μίσος αΰτώ προσενσπείραντα, τά έξ άμάξης κατ' αύτοϋ, τό δή λεγόμε-
νον, άλλ' ου τά λύπης ή μας έπιφημιζόντων λαλεϊν φάντασμα γάρ οί-
κεΐον ούκ αν άπέτεκε χρόνιον και δευσοποιόν ούτω νόσημα, τό της 
μνησικακίας φημί, εί μή τω | πιστεύηται τό περιφερόμενον, γυναίκα τε-
κεΐν Αιθίοπα, μΐξιν οϋ γνοϋσαν Αίθίοπος ούτε είδος ουσαν τοιούτου, 
μόνη δέ κατά συνουσίαν άνατυπώσει Αΐθίοπος. ή πειθώ δέ σοι τίς; τοϋτο 
μέν έπωδή λογίων ιερών, καν εκείνος, άετός ών, ού δεΐται δ' όμως, ώς οι 
νοσοϋντες ιατροί θεραπείας έτέρων, δλως τάς άκοάς ύποσχών τοις τό 
μίσος ήμών έπαυξήσασιν, τοϋτο δέ ίκετεία και γονάτων κλίσει· επαγωγά 
γάρ ταϋτα και πρός σωτήρα γινόμενα και εύεργέτην ούκ άπρεπη, εί δ' 
άποκέκλεισται ήμΐν άπαξ ή τούτου θύρα, εν γοϋν τοϋτο τω ποτε διδα-
σκάλω πειθόμενος ποίησον άπαλλάγηθι της πρός ήμάς έχθρας αύτός 
καί τοιούτους ύπονόει περί σέ, οίους ήδεις τό άπ' άρχής· άπαλλαγήση 
δέ μήτε τοις έτι μέλλουσι πλάττεσθαι ύπέχων τό ους, μέλλησις γάρ τοις 
πρός ταϋτα ραδίοις ούδεμία, καί τά έν οΤς προελήφθης άποπεμπόμενος 
δν είπες θεόν, τήν αύτών άληθή μή ουσαν πλάσιν είδότα πιστεύων | καί 
ήμΐν τοϋτο πάντως ίκανόν έσται καν έτέροις ήμας τιμασθαι δίκαιον ην, 
συνεισενεγκάντων τι πρός τήν ύμετέραν τ ιμήν εΐπερ ου μεμφοίμεθα 
τοϋτο λέγοντες, ώς ή τοΰ άρχιμαγείρου τοϋ Φαραώ γυνή, ή περιβολή 
καί καθείρξει ποδοκάκκης χρονία πρόξενος είναι της Ιωσήφ έλεγε βασι-
λείας. 

43. 33- 34 θεόν - πάντα: Ioann. 21,17; 1 Ioann. 3,20 44 τά έξ άμάξης: App. Prov. 4,80; 
Macar. 7,98; Apost. 2,76; 12,66 c; 16,4 al. 47 - 49 et μή τω - Αϊθίοττος: App. Prov. 2,45 
50-51 αετός ών ... θεραπείας: cf. supra ad ep. 29,2 ο! νοσοϋντες — έτερων: cf. Eur. fr. 
1086 Nauck2; Plut. mor. 71 f; 88 d; 481 a; Eust. II. 887,5 (III p. 337,6 van der Valk) al. 62 - 63/ 
64 ώς ή — βασιλείας: cf. Gen. 39,6 ff. 

36 αυτ(ών) mg. scr. A2 49 μόνη Tr: μόνη A 56 τοιούτους: ou pr. ex corr. A 
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44. Τω κανστρισίω 

ΤΤείθειν ό των πολλών βιάζεται λόγος είσηγήσεσιν εΐξαντα ττολλών 
ουδαμώς και την της γραφής ττρεσβείαν άπώσασθαι. έκείναις μεν ουν ούκ 
εΐξαι αύτη ή πείρα διδάσκαλος· πλην ούκ αν άνήρ εύσεβής και τιμάν, 
οις ποιεί, θεόν εΐδώς άνεπίστροφον εσχεν ούτω την γνώμην, μεσιτείας 
κατακούσας πολυχρονίου και εϋπειθοϋς· έξάπτει γάρ αύτη και πρός 
όργήν ερεθίζει πολλάκις ούκ έπιτηδείως προσαγομένη ουδέ κατά καιρόν 
πρός δέ τους άτιμάσειν ΰπειληφότας και την γραφήν συνιδεΐν ού δύνα-
σθαι και την τών βαρβάρων ελεγον πρός τοΰτο άποτροπήν, ο'ι ταλλα 
βαρείς ήμΐν όντες καϊ | άσπονδοι, ενσπονδοι ταύτη και ήμεροι γίνονται, 
και ούς όρώντες και τήν δια γλώττης ούχ εϊλομεν προϊέντες φωνήν, έλξειν 
όλίγαις πρός εαυτούς ήδυνήθημεν συλλαβαΐς· λόγω γοϋν τετιμημένος 
και λόγου ών ύπηρέτης και τούς λόγους πρεσβεύων, ΐδε μεν τήν γραφήν, 
κατάθου δέ τήν όργήν, ού τάς ψευδείς έκείνας Λιτάς, άς ό έξω λόγος τοΰ 
Διός φησι θυγατέρας, άλλ' αύτάς σοι τάς τοΰ σωτηρίου πάθους ήμέρας 
επιφέρεται ίκέτιδας ή γραφή, άς αϊδεσθείς, ευ <οΤ)δ' ότι ών εΰχη τήν 
έφεσιν κομιή· έπεί και τά πάντα χρηστός και ορθώς βιών, καν τό πάχος 
έν τισιν έπιπροσθή τοΰ δεσμού, μικρός χρόνος καϊ ή μήτηρ ή μας ύποδέξε-
ται γή, ούκ οϊδα εΐ όψομένους άλλήλους έκεΤ, καν ό ύπό σελήνην ούτος 
κόσμος και ή βραχεία τοΰ άέρος τούτου όλκή συνομιλοΰντας άλλήλους 
έξουσιν, ει και ή κάτω τάξις ήμάς έλαττοΐ' παρανάλωμα τό τήν διάστα-
σιν ποίησαν γενέσθω πυρός τή μνήμη τοΰ έκεΐ|θεν πυρός, μέγας ό θεός 
και πατήρ, μικρά και ούδέν τών άνθρώπων ή φύσις· ό ταύτην καταλλά-
ξας νύν πρός έκεΐνον πεισάτω μεγάλου και μικροΰ μή ποιεΐσθαι παράθε-
σιν τή πρός έκεΐνον ένασχόλω φαντασία τοΰ νοΰ. 

45. θεοδοσίω μοναχώ 

Έλύπησεν ήμάς άλλ' ούκ εύφρανε τό γράμμα τό σ ο ν είχε μεν γάρ τι 
και εύφραΐνον ύγείαν τήν σήν και χρηστοΰ βίου διαγωγήν ώς δηλοΰν, 
πλέον δέ τό λυποΰν έπεφέρετο, καθ' δ άσθενεΐς άπήλεγχεν όντας ήμάς 

44. 12 λόγω-τετιμημένος: cf. supra ad ep. 11,2 14 κατάθου — όργήν: Aristoph. av. 401 -
402 1 4 - 1 5 oü τάς — θυγατέρας: Horn. I 502 20 άέρος — όλκή: cf. Aristot. spir. 
482al5-20 21 κάτω τάξις: cf. Aesch. Eumen. 395 2 1 - 2 2 παρανάλωμα ... πυρός: locus 
communis, cf. e.g. Äthan. Alex. hist, arian. 70 (PG 25,776D); Theodoret. Cyr. interpr. Ier. 
51,54-55 (PG 81,756D); hist. rel. 8,12 (I p. 398,12 Canivet-Leroy-Molinghen); Theophyl. 
Simoc. hist. 6,5,2 (p. 227,29-228,1 de Boor); 6,10,18 (p. 242,1-2 de Boor); Georg. Mon. I, 
124,20 (de Boor); II, 650,11 (de Boor); Suda ι 471 al. 2 3 - 2 4 ό ταύτην - μικροΰ: cf. Rom. 
5,10-11; 2 Cor. 5 ,18-19 

5 θεόν del. et θεοί supra ποιεί scr. A2 8 συνιδεΐν: uv ex corr. A 16 εΰδ' δτι A: correxi 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 19:34



f. 170v | 171 ΕΠΙΣΤ. 44-46 39 

πρός την άποπεράτωσιν τούτου συμβαλεΐν οϋδέν έχοντας, εδόθη μεν 
ουν, τιμιώτατε, τά των άλλων, οϊς έπέσταλται, γράμματα και λόγοι 
προσετέθησαν αϋτοΐς πρός ήμών παρακλήσεως' οΰκ είχε δέ τι εναργές ή 
άττολογία, δι' ου τήν εις έργον προαγωγήν καταλαβεΐν έξισχύσαμεν 
άγάττην μεν ουν αυτών ζέουσαν πρός τήν ύμετέραν άγιωσύνην και πρός 
τήν έκπλήρωσιν του ζητουμένου προθυμίαν εγνων πολλήν και λύπην, 
διό ή τούτου εκβασις οΰκ ην ευχερής· άλλ' ότι των νυν πραγμά|των ή 
δυσκολία ταϋτα ποιεί, τόν νοΰν αυτός έπιστήσας ικανός εΐ κρίνων όρθώς 
έκμαθεΐν δτι δέ ττροφάσεως ευρισκομένης τινός και εις έργον έκβήσεται 
τό αιτούμενον τή πρός σέ στοργή και τή νυν ττροθύμω γνώμη τούτων 
έξείκασα· ή παρ' ήμών δέ ευ ίσθι, γλυκύτατε, καθ' έκάστην πρός αυτούς 
ύπόμνησις άπαράλειπτος έσται. 

46. Δαμιανώ σπαθαροκανδιδάτω 

Έκαμον, λογιώτατε, λόγους υπέχων πολλοίς άγνοοϋσιν έν κρίσει τους 
λόγους οίκονομεΐν βάλλεσθαι γοΰν τά πρώτα δόξας καιρίως τή άπειρία 
τάς βολάς οΰκ αποκρουσμένος, τή συνεχεΐ μετά ταϋτα τών βελών άφέσει 
δτου χάριν εγνων ραδίως τιτρώσκεσθαι. και γνοϋς άντέχειν επειθον 
έμαυτόν, οϊτινες εΐεν οΐ βάλλοντες άναλογιζόμενος, και έγένετό πως έμοϊ 
διδάσκαλος ή συνήθεια· δτε δέ ή πλείων πείρα και τους οϋχ οίους ωμην 
τοιούτους άπέδειξεν, έπϊ τήν προτέραν άπορίαν μετήλθον τω λογισμώ 
καϊ πώς τούς πάντας πέπεικε τό άνώμαλον τοϋ καιροϋ έξηκρίβουν εν 
ώσπερ φρονεΐν | ώς διαφοράν ούδεμίαν όραν σοφοϋ προς άσοφον ή έν-
δοξου πρός άδοξον μήποτε γοΰν καλώς έξειληφέναι σκοπώ τινας τό τοΰ 
Μέλητος (έν οίς τοΐος γάρ τε νόος έστϊν έπιχθονίων άνθρώπων, ελεξεν, 
οίον έπ' ήμαρ άγησιν ό κατ' έκεΐνον πατήρ άνδρών τε θεών τε), δ κατα-
στρέφειν άλλης δν διανοίας εις τό τοιοΰτον είναι τών άνθρώπων τόν 
νοΰν, όποιον αν ή τό κατάστημα τοΰ άέρος, πολλούς τών μεγάλων πα-
ρέπεισεν. ήμεΐς μεν ουν μάρτυρα τήν άλήθειαν προβαλλόμενοι λέγομεν, 

45. 9 άγάπην — ζέουσαν: cf. Ioann. Chrys. ad scand. sunt 6 (PG 52,490,25) 13 προφά-
σεωξ ευρισκομένης: cf. supra ad ep. 43,16-17 

9 αυτών: ν super -ώ scr. A 11 διό A 12 super αυτός έττιστη- aliquid scr. A2 quod legi 
non potest (fort. ... σπώ) 

46. 4 βελών άφέσει: cf. supra ad ep. 26,28-29 11/12-13 τό τοϋ Μέλητος - θεών τε: 
Horn, σ 136-137 15-15/16 όποιον άν — παρέπεισεν: Dindorf, Scholia Gr. in Horn. Odys-
seam, II, 659-660 

7 οϋχ οϊους ώμην Apc: οϋχ οίόμην A"c 8 έπϊ Br-L.: έπεί A 
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cos ύστεροΰμεν ούδέν ών είς μαθητάς δει ποιεΐν, καν τε των ευγνωμόνων 
καν τε των μή τοιούτων ό μαθητευόμενος ή· άλλ' ήμΐν τό άπαράδεκτον 
των μαθημάτων άναφερόμενον, παρά μεν των άπαιδεύτων συγγιγνώ-
σκομεν, παρά των πεπαιδευμένων δε και λίαν άσχάλλομεν, δέον και φύ-
σιν και έπιμέλειαν καί χρόνον όραν. οΐ δέ τό δώροις άξίοις φιλοτιμεΐσθαι 
τους διδασκάλους άφέμενοι ή παρακλήσεις προσάγειν δσοι πρός εκείνο 
έπαποροΰσιν, έπ' αιτίας άκαιρους τρέπονται | και ουδέ ό,τι έγκαλούσιν, 
έπίστανται· κριτήν ουν οϋχ ετερον ή σέ καθίστημι των έμών, έπεϊ και 
λόγω καϊ βίου δόξη κοσμή' έλπίσι ποίαις τραφήσομαι ετνους καϊ ταρι-
χευτοϋ Καλλισθένειον ή άλώνητον παρά τοιούτου δεξάμενος δωρεάν εις 
των επί ριπός κειμένων άλλ' ουχί διδάσκαλος νομισθείς; παρά προαίρε-
σιν ταϋτά μοι, ό τους λογισμούς εξετάζων οϊδεν θεός, είρηται· πλην τό 
μικρόν καϊ τό μέγα τη προθέσει τοΰ δίδοντος σταθμίζεται, καϊ την άναι-
δείας κριτοϋ τοιούτου τυχόντες γραφήν φευξόμεθα. έπανόρθου τοιγα-
ροΰν τό σκάζον ών έπίστασαι συνειδός και εΐ τι χωλεΰον συνορας ήμΐν 
όρθωθήσεται. 

4 7 . < ? > 

Μέχρι μεν έλπίς ύπήρχε προσλήψεως μείζονος ή καθ' ήμας, φορητόν 
ήμΐν ην ταύτης άποτυγχάνουσιν, ούδέν εχουσι προοράν ή τό άνάξιον· 
ού πενίαν αύτη γάρ ύψούν ώφειλε μάλλον, εϊπερ, εΐ και κοινοί, των 
χειμαζομένων δέ χάριν ή των κατ' ούρον φερομένων | οί λιμένες καθί-
στανται- οΰ μεσιτείας έρημίαν προεγνώσμεθα γάρ, εί και μέσον λειμώνος 
άτερπεΐς έφάνημεν μένοντες· μέχρι μέν ουν περί μεγάλων ην ή έλπίς (ην 
γάρ τω των έξώρων άπό γραμμής, δ λέγεται, γνώναί σε πλέον εχειν 
δσω καϊ πλείων ή ισχύς και ή των λόγων οικονομία κριτικωτέρα) 
φορητή πως ην, ώς εφημεν, ή αποτυχία' και νέφει γάρ συγκαλυπτόμένος 
ήλιος τάς ακτίνας ούκ έξαπλοΐ, νέφος δέ των άκτίνων των σων, των κατ' 
έμέ δυστυχών τό άνάξιον δτε δέ τοΰτο γνόντες ήρήμεθα τοιαύτα αίτεΐν, 

46 . 2 5 - 2 6 ετνους - δωρεάν: cf. Gnom. Vatic. 367; Suda κ 240; Zenob. 2,12 (V p. 445 
Bühler); Diogen. 1,100; Diogen. Vind. 1,59; Apost. 2,27 27 έπ! ριπός: cf. supra ad ep. 17,13 
28 6 TOOS — θεός: cf. supra ad ep. 43 ,12 /13-13 3 0 - 3 1 έπανόρθου — σκάζον: cf. Anth. 
Pal. 7,405 (Philip.) 

19 μαθημάτων Α1*: μαθητών A " 25 β ίω A p c 27 /28 ττροαίρεσιν: ν super σι scr. A 30 
τοιούτου κριτοϋ (suprascriptis litt, β et α) A2 

47 . 8 άττό γραμμής: Diogen. 2,83 a; 5,15 n.; Macar. 2,18; Apost. 3,48; 9,21; Karathanasis 154 

2 post φορητόν suprascr. μ(εν) A2 3 super άνάξιον scr. οττερ A 2 
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ά μικραΐς άφορμάϊς καί τίνες των ήμΐν μαθητευομένων αϊτήσαντες ετυχον 
και την κάτω χώραν τούτοις έχειν τταρακαλέσαντες οί την άνω τ ω δι-
δάσκειν τέως επέχοντες, υπερθέσεις έωρώμεν καί άναβολάς, και άνώμαλος 
ήμΐν και αύτη δέδεικται ή όδός καί τι πρόσαντες έχουσα, αϊματι μεν, τό 
τοΰ λόγου, στένειν διέγνων, ϊν' ούτω τό πάθος γένηται δήλον, κινεΐν 
δ' αυ τον άφ' ιεράς, δ εσχάτης βοηθείας λέγεται κίνησις, ϊν' είς ελεον | 
έκκαλέσωμαι. μέγα κακόν άνήρ έπίφθονος, δέσποτα (εξ ετέρου γάρ ποιή-
σομαι τό προοίμιον), εί δέ και τό γείτων είναι, φησίν ό σοφός εκείνος, 
κεκλήρωται, άπαραίτητον τό δυστύχημα και θανάτω μόλις παυσόμενον 
δεινόν δέ καί βάσκανον τον των γειτόνων όφθαλμόν ή παροιμία φησί. 
τούτου περιπαρείς ούκ οίδ' όπως εγώ ταΐς άκάνθαις, παρά βραχύ πα-
ρφκησε τ ω "Αδη ή ψυχή μου· τούς γάρ ποτε τον έμόν έσθίοντας άρτον 
φιλοτησίαις προπόσεσι μεγαλύνων ούκ ώκνησε διεγεΐραι πτερνισμόν έπ' 
έμέ· καί ήν άν οίστόν, εί πρός εαυτόν αύτοϋς έπεσπάσατο μόνον νϋν 
δέ καί της οικείας χωρίσας διατριβής, πρός έτέραν χωρήσαι κατέπεισε, 
φθονήσας, καί δια τοϋτο έκκόψας τήν εμού και τοΰ της σχολής εκείνης 
κρατούντος άδελφικήν στοργήν καί όμόνοιαν. καί ούς ού διίστα μιάς ημέ-
ρας διάστημα, τριών ετών διέστησε φθόνος περίοδον καί ούδέ μέχρι τού-
του τό κακόν εστησεν άλλά καί οίκίαν έξ οικίας άμείβειν παρεγγυάν ούκ 
αιδείται τούς εαυτού, | καί ώς εϊ τινας τού Προμέρου κύνας έπαφεθέντας 
περιτρέχειν καί καθυλακτεΐν ήμών, καί νΰν μέν τούς έμούς άποσπάν 
φοιτητάς, δτε καιρόν εύροιεν, καί προσοικειούν τή εκείνου σχολή, νϋν δέ 
τούς έπαίρειν τά ήμέτερα φιλίως έθέλοντας συνήθεις ή καί τούς άκοή 
προκατειλημμένους έπιστομίζειν καί πείθειν άμουσοτέρους είναι Λειβη-
θρίων ήμας. τί τοϋτο; βουλόμενοι πάντας έχειν ύφ' έαυτούς, εί που τύχοι 
τις αύτών έκπαιδεύειν θέλων τινά" άλλ' ούδέ τοϋτο πράττειν δεδίασι, τό 
τής ημέρας έκείνης άπαραλόγιστον, εχθρούς καί φίλους καταναγκάζειν 
ποιεΐν καί τής τοΰ χαίρειν αύτής προσφωνήσεως τή λύμη τούτων νοσεΐν, 
ώσπερ καί άλλους βουλόμενοι· καί δέδοικα μή καί τά σά χρηστά 
σπλάγχνα κατ' έμοΰ λάθρα πως ώς μή διαγνωσθήναι ούτοι συνέκλεισαν, 
έξ ών καί τέρψιν αύτοΐς ού μικράν προσοΰσαν όρώ τής άποτυχίας ήμών 

4 7 . 1 6 - 1 7 αϊματι — στένειν: Zenob. 1,34; Diogen. 1,32; Greg. Cypr. 1,35; Greg. Cypr. L 
1,14; Apost. 1,63; Karathanasis 95 1 7 - 1 8 κινεΐν — τον άφ' iepäs: Diogen. 3,36; 5,41; Apost. 
4,55; 9,80; Karathanasis 162 19—21 μέγα κακόν — παυσόμενον: Theophyl. Simoc. ep. 8 , 6 - 8 
(p. 5 Zanetto) 22 δεινόν δέ - φησί: Alciphr. 1,18 (1,15); cf. infra ad ep. 104,7 23 - 24 
τταρά βραχύ — ψυχή μου: Ps. 93,17 2 5 - 2 6 μεγαλύνων — έπ' εμέ: cf. supra ad ep. 30,38 
32 - 33 καί cbs - ήμών: Diogen. 7,52; Macar. 7,43; Apost. 14,83 3 6 - 3 7 άμουσοτέρουξ — 
Λειβηθρίων: Zenob. 1,79; Diogen. 2,26; 7,14; Diogen. Vind. 1,37; Apost. 2,67; 10,50; Karathana-
sis 64 4 1 - 4 2 και δέδοικα — σπλάγχνα: cf. 1 Ioann. 3,17 

18 δ' αυ τόν Kamb: δ' αυτόν Α δ Br-L.: δς Α 25 μεγαλύνων Br-L.: μεγαλύνειν A (sed 
cf. app. font, ad loc.) 
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ένεκεν. και διαβολής έγενόμην κατήκοος χθες | πρός τόν έμόν διδάσκαλον 
και ττατέρα, και φεΰ τοΰ άνημέρου τρόπου και άπηνοΰς, δν και τά τρία 
των Στησιχόρου κατεπήδον έφ' άπαυτας άγνοεΐν, όν καρκίνου δίκην· εις 
τούπίσω βαδίζειν και τω άδομένω έπϊ τά Μανδροβούλου χωρεΐν έλεγον 
έφ' έτερον ούτοι πανουργίας είδος μετήλθον καϊ διαβολήν έπλάσαντο 
κατ' άνθρωπου, δς άγκυρα των έμών οδυνών πατρικοΐς έγένετο 
σπλάγχνοις, και διδασκάλους αύτοΰ κατετόλμησαν λέγειν ή μας, τους 
της αύτοΰ διδασκαλίας καταπολαύσαντας· είτα και σποράδην συλλέξαι 
λόγους κατεφληνάφουν ττρός άρμογήν κανόνος ενός, δν άπόδειξιν ωμην έγώ 
διεστραμμένης γραφής, άγνοών τό μελετηθέν, τόν πολλών κανόνων καϊ 
έπιστολών ήκριβωμένων καϊ λόγων έντέχνων γενόμενον τέκτονα και προ 
τοΰ ήμας καϊ τους τοϋτο παλαμησαμένους εις φώς προελθεΐν πώς δε 
τοΰτο έτύρευσαν, τοΰ ήθους αύτοΰ τό άποίκιλον βλέποντες και άπόνη-
ρον, δς τρόπω χρηστώ πάντων | ήττδσθαι βούλεται, μόνον ίνα τό παρ' 
αύτοΰ είτε λεγόμενον εϊτε γραφόμενον μή τοις οίκείοις λογισμοΐς άλλά 
καϊ τοις ετέρων βέβαιον η και πάγιον; και ούτος μεν ό τρόπος, αιτία δέ, 
δτι φέρειν ούκ είχον τήν αύτοΰ πρός έμέ στοργήν καϊ κηδεμονίαν, ϊνα καν 
ούτω και της αύτοΰ με στερήσωσι συνδυάσεως. άλλ' εις μάτην αύτοΐς ή 
τοιαύτη κατεσκεύασται μηχανή· δός ούν τήν παρά σοΰ, δέσποτα, δικαία 
κρίσει ροπή ν και τών άγελαίων και πολλών τω πλήθει άπαλλάξας ή μας, 
καν τοις οίκείοις ένταξαι μαθηταΐς· άνιαρόν γάρ εί προσωκείωνται μεν 
ούτοι δι' άλλων, έγώ δέ πάλαι προσωκειωμένος άποπεμφθήσομαι. 

48. Εύσταθίω πρωτοσπαθαρίω 

Υπέρ τήν ήμετέραν εστί τούτο άσθένειαν, άνδρα βασιλείοις αύλαΐς 
άναστρεφόμενον καϊ άξιώμασιν άποσεμνύνοντα τό πολιτικόν, εύγενή τε 
και τόν τρόπον μετά τοΰ γένους, εις τοσοΰτο ταπεινώσεως κατιέναι ώς 
σμικρύνειν (εΐ τά κόσμου βλέποι τις) εαυτόν | πρός τούς βραχείς ήμας 
φοιτώντα και άφανεΐς. πάντως δέ τών θεώ φιλουμένων εΤς ών και αύτός 
ό χρηστός ήμών φίλος και άδολώτατος, κατ' έκείνους ού κατά τούς άγο-

47. 45-46 και τά τρία — άγνοεΐν: Diogen. 7,14 46-47 καρκίνου — βαδίζειν: App. Prov. 
3,45; Apost. 9,50 47 έττ'ι τά Μανδροβούλου χωρεΐν: Zenob. 3,82; Diogen. 4,62; Apost. 7,78; 
Greg. Cypr. Μ 3,50; Karathanasis 45 

47 Μανδροβούλου sec. A scripsi: Μανδραβούλου et Μανδραβόλου fontes (v. supra ad loc.) 
53 τών, ut videtur, Aac 

48. 4 sis — κατιέναι: c£ Sir. 3,18 
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ραίους συμβάλλειν εγνως, ώς ούχ έαυτώ προσεπιτρίψοιτο μώμον ό ευ-
γενής ή δθεν cd της ψυχής έντίκτονται βλάβατ οΰ γάρ οΰχ ούτω φρονών 
έττεδήμεις ήμΐυ, εθου δέ μάλλον ή μας εις ουδέν παρατρέχων ώς Σίφνιους 
ή Μαροονίτας. 

49. Ιωάννη 

"Εως μεν ή των Παφλαγόνων μέχρι λόγων έττιθυμία ττροσήν, ψευδή 
πως ώμην είναι τήν ττερι ταύτης όμιλίαν, ώς σοι συνήθη και σύντροφον 
συνακμάσαν γάρ έώρων έν σοι τό ψεΰδος, ττολλοΐς πρότερον παιδευθείς, 
και οΰκ ήλπιζον άπλή προσβολή ρημάτων σε πρός τό άληθές όραν, 
οπότε και σπουδάζοντι μόγις τοΰτο προσεξευρίσκετο· ψευδή δέ ταύτην 
ϋπονοών και λόγων χαριέντων ενεκα και ψυχαγωγίας προβαλλομένην 
σοι άπαθώς τήν περί | ταύτης ύπόμνησιν εφερον οΰ βασανίζων τό περι-
σπούδαστον τοΰ σκοπού- άέρος δέ πάντως ΰπελάμβανον άπολαύσαντα 
καθαρού και τέρψεων ή ρινών έμφορηθέντα και ναμάτων άθολώτων και 
άπορρύτων υπερτρυφήσαντα και χώροις κρυεροΐς και ΰγιεινοϊς έπι-
δεδημηκότα και τούτοις ένδιατρίψαντα, πάλιν πρός τους συνήθεις 
χωρήσαι τήν άπ' αυτών άποδημίαν ού πεποιηκότα μακράν, ή νίκα δέ 
τών τέως ύπονοουμένων ψευδών αληθής ή έκβασις άπηγγέλλετο και όσα 
πρός τήν έξοδον έγίνετο συντελή, προπεμπτηρίων τε και εξιτηρίων 
παρά τοΰ τά πατρός άποσώζοντος λόγων προσήγετο δέησις, ώς ούκ 
αύθις άποληψομένους, φησί, τόν ΰμέτερον Ίωάννην άδήλων όντων τών 
έν ήμΐν, πώς διετέθημεν, οΐει, τή πικρδ τούτων άπαγγελία και λυπηρά; 
ίνα δέ τι και τών έπισυμβάντων προσθώ τή γραφή, άκαιρία σου 
πρώτον | κατεγινώσκετο, μή καιρώ τό δρώμενον έπιτρέψαντος· ποίος 
γάρ και εΐποις καιρός, δτε και τους σώμα εύρωστον και ού κατεσκληκός 
έχοντας κακώς ή τών ήλιακών άκτίνων διακαής έπιβολή διατίθησιν; είτα 
λογισμού δοκιμασία προσετίθετο άκριτος' πώς γάρ έχοις και λέγειν κε-
κριμένω τούτο ποιεΐν λογισμώ, μήτε πατέρα βλέπειν μέλλων έκεΐ και τήν 
μητέρα μόνην άφείς, ήν ό σός κατέπεισε πόθος τά οικεία καταλιπεΐν, δι' 

48. 10-11 ώς Σίφνιος ή Μαρωνίταζ: Hermog. stat. 1 (p. 33,10 Rabe) 

9 ή del. Apc 10 ώζ: σ super ώ scr. A 

49. 11 και ycopois — υγιεινοί?: locus amoenus; cf. Karlsson, Ideologie et ceremonial 112 sq. 
15-16 προττεμτττηρίωυ - λόγων: Theod. Stud. or. 13,7 (PG 99,892 C); cf. Theod. Stud. ep. 
23,4-6 (I p. 62 Fatouros) 

15 συντελή Tom: συντελεί A 16 λόγων Tom: λόγον A (o alt. in ras.) 
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ούς άν τις και πελάγους μακροΰ και αποδημίας κατατολμήσειε χαλεπής; 
πρός δέ και των έκβη σο μένων τό άμελέτητον κατηγόρητο· ποία γάρ 
φήσεις μελέτη τοϋτο ποιεΐν; εί γάρ τέρψις τοις οΐκείοις τους ομογενείς 
ζώντας βλέπειν και ύγιεΐς, αηδία και λύπη πολλή τό κλινήρεις και προς 
όσίαν έτοιμους όραν εί ουν αυτός βίου λείψανον ών και τω "Αδη, δσον 
άνθρωποι κρίνουσι, κατηγγυημένος, πρός εκείνους πώς άπάραι διενό-
|ησαι, λυπήσειν, ουκ εύφρανεΐν τούτους είδώς; πρός ουν τό ταϋτα σκο-
πεΐν τό της μέμψεως έπίβλημά σοι προστέθειται· άλλ' έπεϊ παρά πολύ 
τών ημετέρων εννοιών τό σον κατεκράτησεν έπεννόημα και άμείνω τά 
τών Παφλαγόνων εκρίθη σοι, πεΐραν εχοντες της σης άρετής ούκ άθεεϊ 
τό τοιούτον έκρίναμέν πως έκνίκημα· ού γάρ άν ύπεκδραμόν τοσούτων 
φραγμούς διαβάσεων, πρός ούδεμίαν τούτων άλλά πρός ην εκρινας αυ-
τός πάντως έτράπετο, πρός εύχήν δέ μάλλον πρός τό σοι κριθέν τάς 
μέμψεις άφέμενοι διανέστημεν. εϊη σοι, ώ βέλτιστε, τών ημετέρων οδυνών 
εύσθενές παρηγόρημα, και τό της όδοϋ παραδραμεΐν άλύπως διάστημα 
και τούς οικείους, ούς ό θεός ετι τω βίω μένειν εύδόκησε, χαίροντα<ς> 
βλέψαι και σθένοντα<ς> καϊ εί τών κατ' έμέ αμαρτωλών είσακούοιτο δέη-
σις, πάλιν άποδοθείης ήμ ΐν εϊ δ' δ πάντας άνάγκη παθεΐν συμβαίη, γέ-
νοιτο μετ' ευδοξίας καϊ χρηστού τούτο συμβήναι | βίου· πρός τόν ούτω 
γάρ κρίναντα ζυγομαχεΐν ούδείς λογισμού κύριος ών έθελήσειεν. 

50. Νικολάω κουβουκλεισίω και σκευοφύλακι τής Νέας 

Δυσαπάλλακτος ή κακία και ή έπΐ τό κρείττον βραδεΐά πως μεταβολή· 
εύμετάβλητος και ού μόνιμος ή έπ' άγαθώ ροπή· ταχεία δέ πως ή έπι τά 
αίσχίω όρμή· άλλ' ούτε ταύτης ούτε εκείνης ραδίαν τις τήν μετάπτωσιν 
εχει, ήνίκα μή διάκειται κατά ταύτας, άλλ' έν εξει τούτων γεγένηται, καν 
ώς επί παν τήν άπό τών καλών έπΐ τά ούτως ούκ έχοντα τήν μετάβασιν 
βλέπωμεν. έπεί ουν ού τής τών πολλών μοίρας αύτός έφάνης, τής τών 
ολίγων δέ, ενα βελτίω θέμενος τόν τό θέλημα Κυρίου ποιεΐν έλόμενον ή 
μυρίους τό καλόν άποτρεπομένους, άγάμενοι τής άρετής σου τό ΰψηλόν 
ώς ήττηθέντες, τό παραμείναν ήμΐν τής άγάπης έμπύρευμα δείξομεν οί 
βραχείς ήμεΐς και όλίγωροΓ ού γάρ τό ταύτης δλον άποσωζεσθαι πύρ 
άσθενεία νοός ήλπίζομεν παρά σοι. 

49. 4 2 - 43 είσακούοιτο δέησίζ: 3 Regn. 8,30.45; Iudith 9,12; Ps. 6,10; 27,2.6; 30,23; 39,2; lob 
27,9; Sir. 35,13; Luc. 1,13 al. 

41-42 χαίροντα^) et σθένοντα^) Kamb 

50. 8 θέλημα Κυρίου: Matth. 7,21; 12,50; 21,31; Marc. 3,35; Luc. 12,47; Ioann. 4,34; 6,38 al. 
10 άγάττης έμττύρευμα: Ioann. Chrys. hom. 30,1 in 2 Cor. (PG 61,606,39); cf. infra ad ep. 85,11 
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51. I Μιχαήλ μαΐστωρι 

Ύπεστειλάμην άν την γραφήν, εί φανεράν όράν καϊ διωμολογημένην 
εΤχον τήν έχθραν, μάλλον δε εί καϊ λείψανον, άλλ' ούκ αύτό της εταιρίας, 
ήτις ποτέ ήν έν ήμΐν, τό πλήρες ώσπερ άποσωζόμενον έβλεπον τό γάρ 
ούτω κατακερματισθέν, ώς τό λειττόμενον εις τοσούτο χωρήσαι μικρόν 
της είς τά λετττά κατατομής αϊτίαν οΰ φαινομένην έχούσης, άφορμήν έδί-
δου τό ταυτηνί τήν πρόθεσιν έπισχεΐν έπεί δε και στέργειν και των της 
στοργής ούκ άπολείπεσθαι καλών ττροσέτι διισχυρίζεσθε, οΰ παραιτή-
σασθαι διέγνων ταύτην δείξει γαρ άν τό πέρας, εί'περ έττί παντός τοϋτο 
βούλεται πράγματος, είτ' ελευθέρα είτ' άνελεύθερος υμών ή φιλία, πρώ-
τον μεν ουν έρήσεσθαι βούλομαι φιλικώς, εί δ' ουν, άλλά λογικώς, έστι 
τις φιλών, τά φιλοΰντα δέ μή δεικνύς; καϊ πόθεν άν γνωσθείη τής φιλίας 
τό καθαρόν; εί γάρ τό κοινωνικόν άρχή φιλίας, άλλ' οΰ τό άμικτον, 
σημεΐον δέ ή διαμονή καϊ τό τό αύτό τους άγαπώντας φρονεΐν, άρα καϊ 
διαστάσεως άρχή τό άμιγές | και άσύμβατον καϊ σημεΐον τό μή ταύτά 
φρονεΐν και τό της άγάπης ούκ εμμονον ου γάρ άπόστασις, έκεϊ και 
διάλυσις· και ου διάλυσις, έκεΐ και στάσεως αίτιον ου δέ στάσεως αίτιον, 
έκεϊ της ομονοίας ούχ όράται ισχύς- όπου δέ τής ομονοίας άπερράγη τό 
ίσχυρόν, πώς ού διάστασις έκεΐ καί φιλίας διάζευξις και μίσος ώσπερ τι 
τειχίον τό ταύτης διεΐργον ένωτικόν, όπερ, οΐμοι, τειχίον τοΰ μεγάλου 
χάσματος εκείνου προσημαίνει τό φοβερόν, δ τούς ώδε κατ' έμέ παρεκκλί-
νοντας τών βαδίζειν έπ' εύθείας έλομένων έξείργει; πολλά μέν ουν έστι 
τά τήν άνθρωπίνην φύσιν οΐκειοΰσθαι χαρακτηρίζοντα τω θεώ, ή δέ 
πρός τούς πλησίον καί άλλήλους άγάπη τών άλλων άμέσως τούτω προσ-
οικειοΐ, δτι καί τών άλλων αίδημονεστέρα καί βασιλικωτέρα πλήρωμά 
τε ούσα νόμου καί δλον αύτόν καί προφήτας έκκρεμαννυμένους αύτής 
έχουσα, δπως δέ στέργειν έχρήν, αύτός | δηλοΐ τω νομικώ έρομένω ειπών 
ό Χριστός, άγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν, άλλον εαυτόν είση-
γούμενος τούτον, δ καί τοις έξω διορισθέν εύρηται- έχεις ουν δεΐξαι, καλέ 
Μιχαήλ, έαυτόν μισοϋντά τίνα ή έπιβουλεύοντα ή κακού τίνος όντα 
παραίτιον; ού φαίνη μοι τούτο ειπείν, εί μή τούς δαιμονώντας λέγοις ή 
τούς έξεστηκότας, οϊ καί κατά κρημνών εαυτούς ώθούσι καί πρός πύρ 

51. 13 εί γάρ - άμικτον: cf. Eur. fr. 425 Nauck2 (= Stob. 3,10,7) 19-20 ώσπερ -
ένωτικόν: cf. Horn, π 165.343 20-21 τοΰ μεγάλου — φοβερόν: Luc. 16,26 23-26 ή δέ 
— νόμου: Rom. 13,10 26-27 καϊ ολον — έχουσα: Matth. 22,40 28 άγαπήσεις — σεαυ-
τόν: cf. supra ad ep. 30,47 28-29 άλλον έαυτόν — τοϋτον: locus communis; cf. e.g. Aristot. 
eth. nie. 1166a31 —32; eth. eud. 1245a30; Porph. vita Pyth. 33; Synes. ep. 100 (p. 169,1-2 Gar-
zya); Strömberg 76 al. 32 κατά κρημνών: Matth. 8,32; Marc. 5,13; Luc. 8,33 

9 διέγνων Tom: διέγνω A 11 έρήσεσθαι Kamb: έρήσασθαι A 12 φιλών Kamb: φίλων 
A 28 σεαυτόν Α: σ postea superscriptum 30 ή pr. Br-L.: ή A 
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ετΓίρρίτΓτουσι και τοις φίλοις κατεπεμβαίνουσιυ, εί κηδομένους θεάσοιντο, 
και των ίδιων πολλάκις άφειδοΰσι σαρκών ό ουν τοϋ πλησίον ού ποιού-
μενος λόγον καί τά εις τοΰτον σκώμματα και εΐ τι πεπαρώνηται μή 
σκοπών, είς εαυτόν ταΰτα λεχθείη στρέφειν, ώς ό βάλλων ύψοΰ τους 
λίθους, πώς γάρ ου, εΐπερ άλλος ούτος αυτός, ή πώς αν άληθής ό τοϋ 
Χρίστου φανήσεται λόγος; εί γάρ ό τόν πλησίον ώς εαυτόν άγαπών, 
έαυτοΰ δ' οΰκ άν τις τών παραιτίων βλάβης ώφθη ποτέ, ό γελώμενον 
τόν πλησίον και άδικούμενον συγχωρών, ϊνα μή | λέγω σκωμμάτων καί 
κακώσεως αυτός ΰπόθεσις ών, εαυτόν άρα κακοί, προσέτι δέ και άδικεΐ· 
καί εί τή διαστάσει καί άποστάσει, τώ άμιγεΐ τε καί άσυμβάτω καί τή 
κατακρότω τών διαβολών προσοχή, τώ ΰποσυρμώ τε τών μαθητιών-
των ήμΐν καί τώ διασυρμώ τώ προς τους σους φημίζη κατακρατεΐσθαι, τά 
τοϋ νομοθέτου παρανοών λήσειν οΐει όντα άλάθητον, καν τό πάχος 
ταΰτα τοϋ ημετέρου διαφεύγη δεσμού, ταΰτα πείσεσθαι προβαλή καί 
αυτός; καί πώς ού φύσεως άλλης συνεισάγειν δόξεις μεταβολήν, παιομέ-
νους ού διδούς έν τώ μέρει καί άντιπαίειν, καν εύείκτους οΰδ' είς τοϋτο 
ράον εχοις προσεξευρίσκειν άλλά πρό παθών πάθους αίτιος γέγονας; 
συγγνωστός· άνθρωπος γάρ· καί τις, ουκ εχω συμβάλλειν, ό πρόξενος 
τοΰ κακοΰ; διανοίας άνατυπώματα φήσεις καί άναπλάσματα, ίππαλεκ-
τρυόνων ίσα καί τραγελάφων καί ούτως ύπηγάγετό σε είς τό δν τό μή 
όν, καί φιλοσόφου τις | εΐποι τοΰτο ψυχής, ή καί τήν πήσιν ώς άπαθής 
τώ δεσμοΰντι προσάπτουσα, δράσειν τι τών άνοικείων ού σύνορα; 
άλλου τό δράμα σκήψη καί ούχί σόν καί τούτου φίλου, μή δυσμενοΰς, 
καί τών μεγάλων, ού τών άσήμων έκλαμβάνη πώς δέ τό άλλος; φίλου 
έπειπών καί ού δυσμενή δηλοΰν έχεις τό όμοούσιον καί σόν εί τοΰτο τό 
δράμα λοιπόν καί εί χειρός άποβολή καί ποδός καί όφθαλμοΰ δεξιοΰ, εί 
σκάνδαλόν τι παρεισάγοιεν, έκκοπή σοι νενομοθέτηται, πώς ού τό σόν 
άλλά σέ λυμαινόμενον μέλος πόρρω βαλεΐν ή μάλλον οίκειώσαι ούκ εγνως 
πρός εαυτόν, καθυπακοΰον εί είχες, ούκ άπειθοΰν; κόνις δέ καί αύτός ών, 
τέφρα τε καί σποδός, πώς τήν μεγάλου κλήσιν άποκεκλήρωται; τάξεως 
ού τής κάτω, της άνω δέ τοΰτον ύπέλαβες, καί τοΰτό σε τό ΰποκΰψαν 
καί όλον έαυτοΰ ποιήσαν; ήμεΐς δέ ποΰ σοι ταττόμεθα; κάτω καί περί 
γήν καί πολύ τούτω εχειν τό άνισον. πάντες, χρηστέ Μιχαήλ, έν έπιτι-

51. 35-36 εϊ τι - σκοπών: cf. Is. 41,12 36-37 cos ό βάλλων - λίθους: Sir. 27,25 37 
εϊπερ — αυτός: cf. supra ad 1. 28-29 38 εί γάρ — άγαπών: cf. supra ad 1. 28 45-46 
καν — δεσμοΰ: cf. Greg. Naz. or. 45,11 (PG 36,637 Β) 51-52 ΐππαλεκτρυόνων — τραγέ-
λαφων: Aristoph. ran. 937 58-59 εί χειρός άποβολή — νενομοθέτηται: Matth. 5,29-30; 
18,8-9; Marc. 9,43-47 61-62 κόνις δέ - σποδός: Gen. 18,27; Sir. 10,9; 17,32; cf. infra ad 
ep. 55,39-40 62-63 τάξεως - ΰπέλαβες: cf. Ioann. 8,23 

37 ούτος: -τος super ου scr. A 57 ει Darr: εί A 
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μίοις, δτι και | πάντες ύφ' άμαρτίαν, καν την άνω και κάτω χώραυ ττερί 
τοΰτο διέστησας· ει δέ περί των εκτός σοι γέγονεν ή διάκρισις, ού τόν 
αύτόν πλάστην έπιγράφη τούτου τε και ήμών; ουχί θεός εις έκτισεν ή μας, 
φησί Μαλαχίας; ουχί πατήρ εΤς πάντων ήμών; και εί πάντων πατήρ ό 
θεός, άδελφοί πάντες αρα; άλλ' άδελφοί· και τίς ό τό ήττον και τό μάλλον 
έπενεγκών; πλεονεξία· έκείνην δέ τίς; αμαρτία· αϋτη δέ πόθεν; άπροσεξία 
νοός· έκ τούτου δέ προβάλλεσθαί τις έχοι τό της φύσεως άσθενές ώς 
άντέχειν ούκ έξαρκοΰν, κατακρατείται θαττον αυτό κάκεΐθεν οργή και 
μήνις και πάν άλλο κακόν έπεισέρχεται· άλλ' ού κατακρατεΐν ήμών 
πάντη δέδοται ταΰτα, της προαιρετικής γάρ τούτο ζωής, ή πάντως ό 
προαιρετικός άντίκειται θάνατος, έπεί ουν ταύτη μέν οΐ βιοΰν έθέλοντες 
ού καλώς έπονται, τούτω δέ κατακολουθούσιν οΐ μή τοιούτοι, διατί τό 
φρενός παρεισπεσόν κουφότητι δίκην ήλου προσπερονηθέν, ö φησι 
Πλάτων, ήμΐν | χείρον δν έπικρατές τού κρείττονος γέγονεν; χρεών ύπο-
πεσεΐν εΐποις ώς άσθενεΐς και τού άνδρός αίδεσθήναι τό ύψηλόν; και τί 
τών συντεινόντων εις σύμβασιν παρελείψαμεν; τί δαί γέγονεν, ούκ ά-
γνοών έρωτας· πλέον τό Δωδώνης χαλκεΐον καθ' αύτών έκινήσαμεν, 
χιτώνας μόνον ού διερρήξαμεν, δ περί τήν Φρύνην Υπερείδης πεποίηκεν, 
δτι μήδ' άντωπήσαι τούτω ήμΐν έξεγένετο καν έπεσπασάμεθα γαρ τού-
τον εις έλεον, άλλ' δ τοις άσθενώς διακειμένοις τάς δψεις ό ήλιος, τοΰτο 
ήμΐν αύτός· και ϊνα τι προσείπω και θαυμαστόν, και τό άλλοθεν αύγάζον 
έπισκοτεΐν ούκ ώκνησε φως, άπροφασίστους αιτίας δημιουργών, ταΰθ' 
ό τω θυσιαστή ρίω παρεστηκώς, ταΰθ' ό μνησικάκων οδούς ύπανα-
γινώσκων εις θάνατον, ταΰθ' ό τοις όφειλέταις άφιέναι νομοθετών, ταΰθ' 
ό πριν δΰναι τόν ήλιον καταλύειν τήν έχθραν έγκελευόμενος, ταΰθ' ό 
τόν ούράνιον πατέρα ταλαντεύειν επίσης τόν τής δικαιοσύνης | έμβοών 
όσημέραι ζυγόν, ου τόν θυμόν εί παύσειν ίσχύσειας, έργον έση μέγα 
πεποιηκώς και οίον εις ύστερον νΰν αύτός μισών δλος τοΰ θυμοΰ γεγονώς 
έπαινέσεται. παύσεις δέ πώς Τιμοθέου ίσον δυνάμενος έπαυλεΐν; όποια 
δέ και τά έπαυλήματα; μή τόν θυμόν άρχειν τοΰ λόγου, δέον άρχεσθαι 
μάλλον, άρχειν δέ τής έπιθυμίας αύτόν. άρχομένου γάρ τοΰ άρχειν όφεί-

5 1 . 66 πάντες ύφ' άμαρτίαν: Rom. 5,12 6 6 - 6 7 καν τήν άνω — διέστησας: cf. supra ad 
1. 6 2 - 6 3 6 8 - 6 9 ούχϊ — ήμών: Mal. 2,10 75 της προαιρετικής — ζωής: cf. Greg. Nyss. 
or. catech. 1 (p. 9 ,26-10 ,1 Muehlenberg) 75—76 ό προαιρετικός — θάνατος: Theod. Stud, 
ep. 439,22 (II p. 617 Fatouros) 7 7 - 7 9 διατί - Πλάτων: Plat. Phaed. 83 d 82 Δωδώνης 
χαλκεΐον: cf. supra ad ep. 33,17 83 χιτώνας — πεποίηκεν: cf. Hyper, fr. 60 (pp. 1 4 3 - 1 4 5 
Jensen); Athen. 13,590 d - 5 9 1 c; Gnom. Vatic. 538 8 6 - 8 7 και τό άλλοθεν - φώς: cf. Ioann. 
1,5 8 7 - 8 8 ταΰθ' ό — παρεστηκώς: cf. supra ad ep. 30 ,49-51 89 ό τοις όφειλέταις — 
νομοθετών: Matth. 6,12; cf. infra ad ep. 79 ,20-21 90 πριν δΰναι — έγκελευόμενος: Marc. 
1 ,32-34 ; Luc. 4 , 4 0 - 4 1 9 0 - 9 2 ό τόν - ζυγόν: cf. Prov. 16,11 94 Τιμοθέου - έπαυλεΐν: 
cf. Plut. mor. 334b; Steph. Byz. s.v. Μίλητος; Suda τ 620 

66 κάν A p c : αν A a c 
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λοντος, τό εΰάρμοστον οΰ σώζεται της ψυχής' άλλά και αϋτός επαυλεΐυ 
ίσως οίήσεται ούκ άττόμούσα (πας γάρ τις ό παροιμιαστής έαυτω φησιν 
φαίνεται δίκαιος)· στρέψου των αυλών τό άρρυθμον εις τό εύρυθμον και 

ιοο δ περί τοΰ Πυθαγόρου λέγεται, τον έρωτα κατασβέσαι τοΰ κατακολου-
θοϋντος τή αύλούση νεανίσκου, τους αυλούς εκείνης εις τό έμπαλιν στρέ-
ψαντος, τοϋτο ποίησον αύτός, εί δεξιώς εχοις πρός την έπαύλησιν, μετα-
βάλλων τό ήμερον πρός τό άγριον. εί ταΰτ' έπάδων ένώσαι γένηταί σοι 
τό διαστδν, έξεις τόν τών άμφοτέρων ένοποιόν ευμενή και ήμΐν ευκταία 

los ή φιλία φανεΐται μάλλον ή | βατράχω τό ΰδωρ καί τό στέαρ γαλή· εί δε 
τό άπευκτόν αύθις επισυμβή, θανάτω τό εκάστου έργον διαλυθέν ταΐς 
εκείθεν έξετασθησόμενον εύθύναις, κατακαυθήσεται μεν αυτό ζημιούμενον, 
περίσωσιν δε, εί χρή περίσωσιν την διά πυρός καλεΐν έπιμονήν του δε-
δρακότος, έργάσεται. 

52. Ιωάννη σπαθαροκανδιδάτω 

Πρίν ή σου γνώναι την άφιξιν εφθασας άναχωρήσας αύτός· δθεν ούκ 
εγενόμεθα τής σής όμιληταί άδελφότητος· εί δέ δει τι περιεργότερον 
ειπείν, εγκλημά σοι γέγονε τοΰτο ώς ίδεΐν ήμας, εί και μή διά τό τής 

5 αγάπης θερμόν, διά γε τους άδελφοϋς ποιήσαι τοϋτο όφείλων οΰ διε-
σκέψω. άλλ' ουν είτε δι' ύπεροψίαν είτε δι' άγνοιαν, έπεϊ γέγονε, συγ-
γνωστόν άνθρώπω οντι καί βιωτικαΐς κατακρατουμένω φροντίσιν- δι' δ 
δέ τή άδελφότητί σου γράψαι προήχθην, ΐσθι οΰτως έχον ό τουτί τό 
γραμματεΐον έπιφερόμενος, παρρησίαν πρός τους μαθητάς τους διδασκά-

ιο λους έχειν οίόμενος, λαβείν ήμας έξητήσατο γράμμα πρός τόν σόν άδελ-
φόν, ώς ώφελήσαι | τοΰτον δυνάμενον πρός μεν ουν τούτον γράψαι 
άποσωζομένην ούκ εχων τήν παρρησίαν άνεβαλόμην, πρός σέ δέ καί 
χρηστότερον ήθος έχοντα, εί φθόνος πρός τους όμαίμονας ούδέ εις, καί 
φιλίαν άπαρασάλευτον καί τώ χρόνω τήν φρόνησιν εντελή καί του δι-

ΐ5 καίου τήν άκρίβειαν παραφυλαττόμενον τοΰτο ποιήσαι βεβούλευμαι· 

51. 98 - 99 -ιτδς γάρ - δίκαιος: Prov. 21,2 100-103 ö ττερϊ - άγριον: Iambi, vit. Pyth. 
25,112; 31,195 105 βατράχω - γαλή: Zenob. 2,79; Diogen. l,65n.; 3,58; Diogen. Vind. 
2,9; Apost. 4,86; Macar. 2,76 

98 τις super ό scr. A 

52. 7 βιωτικαΐς — φροντίσιν: cf. Iambi, protr. 21 (p. 133,7-8 des Places); cf. infra ad ep. 
59,10 

9 TOÜS alt. ex corr. A 
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γράμμα πατριαρχικόν επιφέρεται τηρηθήναι τοΰτον παρά τοΰ πατρός 
έντελλόμενον και εί μεν όσίοος εύροι βιώσαντα άλλ' ού καθώς οί κατήγο-
ροι λέγουσιν, άποκαταστήσαι τοϋτου εν τη οικεία μονή, εί δέ τι των 
καλών παρεκτραπέντα και κατά λόγον ταύτης έστερημένον, ώς έχει τοΰ-
τον έάσαι, φειδοΰς άξιοΰντα ουδεμιάς· τούτου τοΰ γράμματος εί εναντία 
γράφειν σοι Θέλομεν, ουκ έμφρονες κριθησόμεθα· έπεΐ δέ και φήμαι ψευδείς 
διαγγέλλονται και κατηγορίαι κινούνται άπίθανοι και άναίτιοι αίτιών-
ται πολλάκις, παρακαλοΰμεν έπιστήσαι τόν νουν τοις έρευνωμένοις 
καλώς και άπροσπαθώς τοΤς έξεταζομένοις, εΐ τι | συνοράς τόν άνθρωπον 
έχειν δίκαιον, έπιβλέπειν και τόν πατέρα προς τοΰτο παρακαλεΐν και ε! 
μηδέν, εν οις υπέχει την δίκην, ένέχηται, ή μικραί αΐ εύθύναι και ούκ 
εκβολής είσιν άξιαι (άνθρώπους γάρ όντας αδύνατον καθαρούς εύρεθήναι 
μώμου), αλυπον τηρηθήναι τοΰτον έξαιτοϋμεν και άβλαβη. 

53. Τώ Πατριάρχη 

'Εκείνοι γράφειν εις κάλλος ικανοί, οϊ μελέτην και τοΰ οικείου τοΰτο 
περιποίησιν εχουσι βίου, οις εΐ τι τών στοιχείων κατά τήν γραμμήν ή 
ξυσμήν διημάρτηται ΐθυτενή τήν θέσιν ούκ εχον, τό τής σελίδος πάν 
ούκ όρθώς έκκεΐσθαι δοκεΤ διό και τών μεμψίμοιρων ενεκεν ώς άχρηστον 
άποβάλλοντες, ταύτά πολλάκις γράφειν ού κατοκνοΰσιν, άμεμπτον 
ώσπερ άποσωζειν βουλόμενοι τήν γραφήν, δι' ης ό πορισμός αύτοΐς τής 
ζωής έξευρίσκεται. ήμϊν δέ τοΰτο μεν ού πεφρόντισται, εκείνο δέ πάντως 
έσπούδασται, τό μελέτη σχολάζειν καί τι τών χρειωδών γράφειν μέν, 
ούκ εις κάλλος δέ (άνισος γάρ και λοξός και τή θέσει ούκ εύσχημος, προς 
δέ και λεπτόγραμμος καί άμβλύς καί | άκαλλής τών στοιχείων ό χα-
ρακτήρ). ίνα δέ μή δεσποτικήν ύποπτευθώ παρατρέχειν έντολήν, τό κε-
λευσθέν έξεπλήρωσα- έκεΐνο δέ πάντως έννοεΐν έχω, δτι τών χειροτεχνών 
εΤς κριθείς καί βαναύσων, τών φιλομαθών καί σπουδαίων ξένος λελόγι-
σμαι. 

52. 22 - 2 2 / 2 3 αναίτιοι αίτιώνται: Horn. Λ 653; Ν 775; υ 135; cf. D. Α. Chrestides, Παραθε-
μάτων παρανοήσεις και κατανοήσεις Thessalonike 1996, 39 23 έπιστήσαι τόν νουν: cf. 
Diod. Sic. 12,1 2 7 - 2 8 άνθρωπου? - μώμου: cf. 3 Regn. 8,46; 2 Paral. 6,36 

53. 14 super και pr. scr. κριθείς A 
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54. Τώ αύτώ 

Ού δροσώδης ήμΐν εστίν ώς τοις στρουθοΐς επισιτισμός, ουκ έλάφων 
τρεφόμεθα μυελοΐς, ού κοκκύγων χαίνουσι τρόπον επιβάλλεται ήμΐν αυ-
τόματος ή τροφή, ούχ ώς μόνοι, αποβλέποντας άλλους οΰκ εχοντες εις 
ήμάς, τή Κλεάνθους π η γ ή ή τή Αισχύλου προσκαθεζόμεθα πέτρα, ούκ 
άμφιθαλεΤς έμείναμεν, ώς άλλοι τινές, ϊν' άπραγμάτευτον ήμΐν τό τήν 
τροφήν και περιβολήν έπιδαψιλεΰον ή καϊ άμέριμνον, δτι τήν κατ' έτος 
ήμΐν όρισθεΐσαν εύλογίαν χορηγεΐσθαι μετά τοΰ παρελθόντος και ό 
ένεστώς έξέκοψε χρόνος, τί δαϊ και όφελος δούλους μεν έξακούεσθαι δε-
σπότου και δεσπότου τοιούτου, άμοιρεΐν δε βοηθείας δεσποτικής; τότε 
γάρ των συνδούλων πλέον εχειν τις διατείνεται παρά τω δεσπότη, δτε 
μή της ίσης Ικείνοις, της πλείονος δε παρά τοΰ δεσπότου παραπολαύη 
φιλοτιμίας, μήτε ούν της ϊσης μετέχοντες μήτε της πλείονος ήμεΐς, άρα 
ποία και κατατάττεσθαι οίηθείημεν στάσει, τη δυναμένη τω δεσπότη 
προσοικειοΰν; άλλά προσοικείωσις ήμΐν ούδεμία; άλλά τή διά τό άπεΐναι 
μακράν τής οίκειοποιούσης δεομένη χειραγωγίας; άλλ' ή περί ήμών τοΰ 
δεσπότου πρόληψις ού τούτο διανοεΐσθαι ποιεί, ή τοίνυν εκείνα λαβών 
ού πάντη καϊ των ύδροφόρων αύτών άπολείπεσθαι γνώ, ή μή λαβών 
άμάρτημά τι διαγιγνώσκειν έξω Ταντάλειον πρώτα μέν τίνος δεξιώσεως 
εύτυχήσας, άλλους δέ νϋν δεξιουμένους όρων, καϊ ούδέ τής θέας των πα-
ρεσκευασμένων ώς εκείνος καταπολαύων. 

55. Τώ κανστρισίω 

"Ισως ούκ εύλογα δόξω λέγειν ούδέ δίκαια περί τών ήδη τή δοκήσει 
μόνη διαλυθέντων μαχόμενος, και ότι φύσει | μεμψίμοιροι και τά τών 
άλλων μή ράον διαγινώσκειν ούκ οίδ' όπως ειπείν έκόντες ύποκρινόμενοι, 
και ότι μικρόν ύμΐν ή ούδέν έξ άσυλλογίστου διανοίας τό πραχθέν κατα-
φαίνεται. άλλ' εί μέν άλλου τό έγκαλούμενον τά νΰν έστι δράματος, άλλο 
δέ τό ποτε πραχθέν ήν, εύλογος ύμών ή νέμεσις καϊ ούκ άλογος· εΐ δέ 
περί τοΰ αύτοΰ και τότε και νΰν έστιν ή διαφορά, παρά τών είδότων 

54. 2 Ού δροσώδης — επισιτισμός: cf. Horn. Β 311 sq. 2 - 3 ούκ έλάφων — μυελοΐς: cf. 
Philostr. her. 45,4 (p. 58,20 de Lannoy); Greg. Naz. or. 43,12 (p. 140,13-14 Bernardi) 5 τή 
Κλεάνθους π η γ ή : cf. Diog. Laert. 7,168; Greg. Naz. or. 4,72 (p. 188,32 Bernardi) Αισχύλου 
— πέτρα: cf. Aesch. vita (p. 332,15-20 Page) 19 άμάρτημά τι — Ταντάλειον: Greg. Cypr. 
Μ 4,78; Apost. 7,60; 13,11; 16,9; Mant. Prov. 2,94; Karathanasis 31; cf. infra ad ep. 115,11-13 

9 δαϊ Apc: δέ Aac 20/21 τταρεσκευαμένων A 
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κρίνειν όρθώς ούκ άλόγως άλλ' ευλόγως λέγειν κριθήσομαι. φωτός παρα-
γενομένου πάντως Ιρεΐς τό σκότος ϋττοχωρεΐν και της επικείμενης τη 
φλογϊ Ολης άφανισθείσης την άνημμένην φλόγα μαραίνεσθαι· πόρρω της 
άγάπης ούσης την εχθραν έλαύνεσθαι φημϊ κάγώ. ει ουν τω φωτι τό 
σκοτίζον αυτό νέφος Ιπιτιθέναι πείρα και τη μόλις μικρόν γοϋν κατα-
παυθείση φλογϊ την ύπεκκαίουσαν και πλέον αυτήν έπεγείρουσαν Ολην 
έμβάλ|λειν και τά την της φιλίας άποσβεννϋσαν θρυαλλίδα φανερώς και 
άπαρακαλύπτως άποσωζειν δυνάμενα, τίς ήμΐν έπιτριβήσεται μώμος; 
ούδέν έτερον ή μόνον επί τοις δρωμένοις άχθομένοις, δσαι ήμέραι, εϊ μη 
και τόν παιόμενον αίτιώτό τις, ότι μη άναισθήτως εχει, και τόν ώθούμε-
νον, ότι μη στήλης δίκην άκίνητος ϊσταται; ότι μεν ουν τό γενόμενον ούκ 
έξω πολλής έστι θλίψεως, τοϋτο παρ' υμών πολλάκις άνωμολόγηται 
και παρά των όπως επισταμένων γέγονε κέκριται· ποϋ γάρ έστιν δίκαιον 
τά του πλησίον άφαιρεΐσθαι βιαίως τινά και της εκείνου γνώμης χωρίς 
των έκείνω συλλεγέντων πολλώ πόνω καρπών έπεντρυφάν, και ταϋτα 
ζώντος εκείνου και βλέποντος; αρ' οΐστόν τοϋτο ή φορητόν; ότι δέ μετά 
τήν δόξασαν άγάπην έκείνην, ώς ούκ αυτάρκης ύμΐν ούσα | ή πρώην καθ' 
ήμών επαγωγή τών οδυνών επί μάλλον προστέθειται, δέον άφαιρεθήναι, 
κήπον Άδώνιδος ή πυραύστου μόρον τήν ύμετέραν άπαξ χαρακτηρι-
σάντων διάθεσιν, ίσως ούδ' ΰμεΐς άγνοεΐν έχετε. έγώ μέντοι τό πλέον 
έπίσταμαι, όσω και ό τιτρωσκόμενος του βάλλοντος αϊσθητικώτερος, 
μάλισθ' όρκοις άπομνυμένων φρικτοΐς, μηδεμιάς κακώσεως αιτίους άπο-
φανθήναι ύμας. έπεί δέ τοϋθ' ούτως ϋμΐν εχειν δοκεΐ, και ούτε ή πάλαι 
τυρευθεΐσα τών φοιτητών τοΰ μεν γνησίου διάζευξις, τοϋ δέ νόθου μή 
όντος οικεία δέ προαιρέσει γενομένου άφηνίασις, ούτε ή τών νΰν πραττο-
μένων έπιχείρησις, ούτε, ϊνα τό βαρύτερον εΐπω και πολλών δακρύων 
άξιον, ή τών διαφερόντων τούτοις άγχιστέων, όσον τό καθ' ύμάς, στάσις 
φιλόνεικος, ού προς ύμάς έχόντων πάλαι ώς έχουσιν, άξιαι λύπης κρίνον-
ται παρά σοί, τό σοι διαπρα|ξάμενος έφετόν μένε ταϋτα δρών και νϋν 
και άεί, εφορον ών ποιείς τόν έτάζοντα νεφρούς και καρδίας έχων θεόν 

55. 19 στήλης — ακίνητος: cf. Gen. 19,26 27 κήπον Άδώνιδος: Zenob. 1,49; (V ρ. 471 
Bühler); Diogen. 1,14; Diogen. Vind. 1,12; Macar. 1,63; Apost. 1,34; Greg. Cypr. 1,7; Karathana-
sis 12 πυραύστου μόρον: Zenob. 5,79; Apost. 18,18; Mant. Prov. 2,72; Karathanasis 254 
30 δρκοις - φρικτοΤς: cf. Hippol. refut. haer. 5,23 (p. 125,16-17 Wendland); Athen. 10,440e 
al. 3 1 - 3 2 ή πάλαι τυρευθεΐσα: cf. Lucian. asin. 31; Theoph. Cont. 5,24 (p. 249,9 Bekker) 
al. 38 έτάζοντα — καρδίας: Ps. 7,10 

9 ούδ' ut videtur del. post όρθώς A 15 άποσβεννϋσαν Kamb: άποσβεννύειν A 20 δέ ut 
videtur del. post τοϋτο A 
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εγώ δε σποδός ών και γη, οσονούπω της ψυχής τοΰ δεσμοΰ χωριζόμενης 
τή μητρί γη μέλλων τταραδοθήσεσθαι καϊ εις κόνιν διαλυθήσεσθαι, και 
έσίγησα καϊ τά έμαυτοϋ μόνα σκοπών σιγήσομαι, ώς μεν άνθρωπίνην 
άσθένειαν περικείμενος, τοις έπισυμβαίνουσι πειρατηρίοις άχθόμενος, ώς 
δε λόγω τιμηθείς και υπό τών μεγάλων της εκκλησίας νομοθετούμενος 
διδασκάλων, τό „Δόξα τ ω Θεώ πάντων ενεκεν" καθ' έκάστην έπιφθεγγό-
μενος. 

56. Γρηγορίω μαθητή άποστατήσαντι 

Εί σαυτω μηδέν σύνοιδας προς ήμας έσφάλθαι, εασον ήμας, αδελφέ 
Γρηγόριε, δίκην κυνός ϋλακτεΤν, σκώπτων και καταγελών καϊ ταΐς Οβρεσι 
πλύνων τους κολοιώδεις και λάλους ήμας. εί δέ μη άθώόν σε | τών 
τοιούτων τό οίκεΐον έξεπίσταται συνειδός, τίς είμι έγώ θεοϋ μεταβαλεΐν 
άμυναν, όπότε και οϊοις κρίμασιν οιδεν έπάγειν τών δρωμένων τήν 
άμοιβήν; βάλλε ουν ήμας πικροΐς τοις όνείδεσιν όπόσον καϊ θέλεις και 
ψάλλε γεγωνότερον εις ήμας τον οΤνον και προπίνων καϊ π ίνων καϊ 
γάρ, εί και χείρας ήμΐν έπενεγκεΐν καταθρασυνθής, άδυνάτους εϋροις εις 
άμυναν. 

5 5 . 39 - 4 0 σποδός — διαλυθήσεσθαι: cf. supra ad ep. 5 1 , 6 1 - 6 2 41 τά έμαυτοϋ — 
σκοπών: cf. Herod. 1,8 42 τοις . . . πειρατηρίοις άχθόμευος: cf. lob 7,1 43 λόγω τι-
μηθείς: cf. supra ad ep. 11,2 44 Δόξα — ενεκεν: Pallad. vita Ioann. Chrys. 11 (p. 226,140 
Malingrey-Leclercq) 

39 οσονούπω scripsi: όσον οΰπω A 

5 6 . 3 δίκην κυνός ϋλακτεΐν: cf. Horn. Σ 5 8 3 - 5 8 6 ; Dio Cass. 66, 13 al. 3 - 4 ταΐς Οβρεσι 
πλύνων: Ioann. Chrys. panegyr. 1 Bab. 36 (p. 136,7 Schatkin-Blanc-Grillet); hom. mess, quid 
mult. 10,2 (PG 63,518,45); hom. 51,5 in Matth. (PG 58,516,45); Roman. Mel. 31,17,1 (p. 247 
Maas-Trypanis) al. 4 τους κολοιώδεις και λάλους ήμδς: cf. supra ad ep. 25,29 8 ψάλλε 
γεγωνότερον: cf. Lucian. pseudol. 1; Athen. 14,622 e; Anth. Pal. 9,92 (Antipat. Thess.) al. 
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57. Έ π ι σ κ ό π ω 

'Απέχω προ καιροΰ τους όφειλομένους μισθούς, οΰτω με το ευγνωμον 
πείθει λέγειν τό σ ο ν ού γάρ άμφιβόλους ήμάς είναι έδοκίμασας, ουδέν ή 
των έφιεμένων άποτυχίαν τάς υπερθέσεις είδώς, άλλά τ η προλήψει ΰπό 
σαυτόν έποιήσω κρατεΐν ου κρατεΐσθαι διεγνωκώς. έπεϊ ουν ουκ άχαρις 
ή προαίρεσις, οΰκ εις άχαριστοϋντας γνώση ταύτην έπιδεικνύς. ευγνώ-
μονες γάρ ήμεΐς και τ ό μικρόν ηγούμενοι μέγα, τήν τοϋ δίδοντος σταθμί-
ζοντες πρόθεσιν. 

58. Κωνσταντίνω βεστήτορι 

I "Εδει, καλέ Κωνσταντίνε, τήν ήμετέραν αίδεσθέντα σε σιωπήν, μή 
ο ϋ τ ω φανήναι περί ήμας αγνώμονα και λήθης παραδοΰναι βυθω τά ημέ-
τερα, ει γε και έν ευεργεσίας μέρει ταΰτα κέκριται παρά σοί· παρά τοις 
έχέφροσι γάρ και κέκριται και κριθήσεται, εΐ μή άρα των πολλών έκστή-
ναί σε τοΰ οικείου συνειδότος πέπεικε τό άχάριστον. ζηλωταί γάρ πως 
πεφύκαμεν άπαντες τοΰ κακοϋ και θάττόν έστι τινά άλλοίωσιν τοΰ προσ-
όντος λαβείν άγαθοΰ πρός κακούς άποβλέποντα ή προς τούς άγαθούς 
σκοποϋντα ζηλοΰν τό προσόν έκάστω καλόν, ούκ ήδέσθης τοϋ τοσούτου 
χρόνου τήν σιωπήν, τήν αίδοΐ γινομένην της σης κοσμιότητος; ή φόβον, 
ουκ αιδώ ταύτην ήγησαι ; τί δαϊ και τό παραναγκάσαν άπεΐρξαι ήμών 
ώς μήτε όφθαλμοΐς ϊδεΐν ύμάς άξιοΰν άλλά θύραζε μεν παραγίνεσθαι, 
άκροις δέ και άψόφοις ποσϊ τούτο ποιεΐν; μή γάρ εις δικαστήριον εϊλξα-
μεν; μή τήν εκτισιν έπεβαρήσαμεν | τοΰ μισθοΰ; οΰχϊ τ ό πάν τ η σή 
προαιρέσει άνατεθείκαμεν; οΰχϊ τό δούναι και τό μή δούναι σόν ην; ούχΐ 
πάς ευ φρονών ού τ ή των δώρων δαψιλεΐ δόσει, τ ή τοΰ τρόπου δέ προ-
σέχει όρθότητι; ήμεΐς, άδελφέ, ού σε μόνον άλλά σχεδόν τούς ύφ' ήμών 

5 7 . 2 'Απέχω - μισθού? Matth. 6,2.5.16 7 και τό - μέγα: Luc. 9,48 7 - 8 τήν -
πρόθεσιν: cf. 2 Ti. 1,9 

5 8 . 3 λήθης — βυθώ: locus communis; cf. ex. gr. Greg. Naz. or. 44,1 (PG 36,608A); carm. 
2,1,10,25 (PG 37.1028A); Phot. ep. 234,46 (II p. 151 Laourdas-Westerink); hom. 17 (p. 168,3 
Laourdas); Leo Diac. 1,1 (p. 4,8 Hase); Anna Comn. praef. 1,1 (I p. 3,10 Leib); Mich. Psell. 6,22 
(I p. 268,11 Impellizzeri) al. 6 - 9 ζηλωταί - καλόν: cf. Gal. 4 , 1 7 - 1 8 ; 1 Petr. 3,13 1 0 - 1 1 
φόβον, οΰκ αιδώ: cf. Plat. Euthyphr. 12 b 13 άκροις — ποσ'ι: cf. Hom. Π 640 

15 μή post τό pr. del. A 
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μαθητευομένους απαντας τ ώ οίκείω συνειδότι έάσαμεν, ϊν' έκαστος πρός 
δ δυνάμεως έχοι την προσήκουσαν ποιήται φιλοφροσύνην, ούδένα δέ 
ήναγκάσαμεν, μήτε δοίη θεός άναγκάσαι τινά. εί δ' ούτω διακειμένων 
ήμών οί πολλοί μη κατά άπορίαν άλλά δι' οΐκείαν φαυλότητα πρός ήμδς 
άχάριστοι διαμένουσιν, ένδικον ίδίω καιρώ λήψονται τον μισθόν. αυτός 
δέ τοιαύτα και λέγειν και γράφειν εις τοσούτον έλάσας ή μας, ϊσθι τό τταν 
άποδεδωκώς τοΰ μισθοϋ. 

59. Άρχιεπισκόπω Σέλγης 

Έφθασεν ήμών τήν όλιγωρίαν έττιδιορθού|μενον της υμετέρας άγιω-
σύνης τό ττροαιρετικόν. όλιγωρεΐν δέ πώς ουκ εικός ην άνθρωπίνω πάθει 
κατεσχημένους; έπειθε γάρ ή και παρά τό εικός βραδύτης μή δυσχερείας 
έπικράτειαν, μικρολογίας μέν ουν κατακράτησιν έννοεΐν. άλλά τοΰ νου 
τοϋτο μελέτημα μόνον ην, δς, έπειδάν τίνος των αληθών διασκέψεως 
άμάρτη, περί τινα τών άβεβαίων άπασχολεΐται, διισταμένης άπό τού-
του της διαγνώσεως πρός εκείνο, δτι γάρ διενοούμεθα μάταια, ή μετά 
ταϋτα υμών έδειξε σπουδή· διό τότε μέν μελέτη τήν κατάγνωσιν έποιοΰ-
μεν, μήκος όδοΰ και βιωτικών φροντίδων περίστασιν προβαλλόμενοι, νυν 
δέ άμελετήτως έχοντες άπαριθμεΐν καν τούτω πολλά πρός εύχαριστίαν 
έτράπημεν, ώδε μέν ταχείς, έκεΐ δέ φανέντες βραδεΐς. μέρος γάρ ήμΐν άεϊ 
τοϋτο λογίζεται δωρεάς, τό πραγμάτων έκτος και γνώμη προθύμω τό 
ήμΐν άπολαμβάνειν έποφειλόμενον. 

58 . 22 ενδίκου - μισθόν: cf. Matth. 10,41 

59. 10 βιωτικών φροντίδων: cf. supra ad ep. 52,7 

5 μέν: δέ exspectaveris 6 έπειδάν Br-L.: έπεί δ ' άν Α 
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60. | Ήγουμένω των Μονοβατών 

Εκείνους αϊτιάσθαί τις έθέλει, τούς φρόνημα γήινον έχοντας και δια 
τοΰτο και υπ ' αίτίαν όντας- ουδέ γάρ αν οιοί τε διαδρδναι την έκ των 
λόγων ούτοι μομφήν, ότι μηδ' όσα ποιεΐν αϊροϋνται, έξω αιτίας εϊσίν. 
ών δέ τό φρόνημα ού ταττεινόν ουδέ γήινον, τούτους πώς άν τις και 
αϊτιάσαιτο μή έξεστηκώς, κύριος δέ τοΰ οικείου λογισμού ών; ίνα δέ μή 
ούτω λέγοντες έξω τούτους είναι δώμεν σαρκός, ώς ούχ Οπό τό πταιστόν 
όντας, ούτοι τούτους καταιτιάσονται, οϊ προέχειν ή κατά χρόνον ή κατά 
βίον δόξουσιν, έπεϊ και χρυσός χρυσοΰ καί άργυρος άργύρου δοκιμώτε-
ρος ή καθαρώτερος. ούχ ικανοί γοϋν όντες ημείς κατά της υμών άγιω-
σύνης αιτίας κινεΐν, όσον επί τω ύμετέρω σκοπώ (θείος γάρ μέν ούτος 
και προς θείαν ρέπων όρμήν), έπεϊ κατά γε τόν ήμέτερον ούκ ολίγα τά 
αϊτιάματα, παράκλησιν γράψαι μάλλον, ούκ αίτίαν, συνείδομεν. ιδού | 
τό πνευματικόν σου τέκνον, ό τών σών πόνων καρπός, ό τους χαρα-
κτήρας άποσωζων τούς πατρικούς, ό χρηστός 'Αρσένιος, ού και ή μνήμη 
μετά της κλήσεως δακρύων μοι πολλών ύπόθεσις γίνεται, δν άντί τοϋ 
άδελφοΰ βλέπων μέν άπλοΰν τό της λύπης έφερον πάθος, μή βλέπων δέ 
διπλούν τούτο προσεκτησάμην, ταΤς πατρικαΐς άγκάλαις έναπεδόθη, 
ούχ όσων μέν έξη ν, όσων δέ ό χρόνος άπήτει μαθημάτων έπαπολαύσας, 
μάλλον δέ ούκ άπολαύσας, άκροις δέ χείλεσι της τούτων γεγευμένος γλυ-
κύτητος· δ καί τούτον ώδύνησεν, ώσπερ τούς χρυσΐτιν όρύττοντας γήν 
ή αποτυχία τοΰ θησαυρού, καϊ ήμάς όδυνά πλέον, ότι μή έπί ψαμμώδους 
καταβαλούσι γής τόν θεμέλιον ούκ έξεγένετο τή έπιρροία τών ήμετέρων 
αμαρτιών έπιθεΐναι τήν όροφήν, παντοίοις άνέμοις άσειστον μέλλουσαν 
τήν οίκίαν γενήσεσθαι. τούτον δεξάμενος μή, χρόνω κατασχών, όν καλώς 
ένήρξω καταβάλλειν θεμέλιον, | έρείπιον έάσης κεΐσθαι καί άνώροφον, 
άλλ' ώς άν τις ε'ίποι τών κατά σε θείων άνδρών (ού γάρ εννοίας έμής 
λέγω σοι ρήματα) κανόσι τούτον κανονίσας πνευματικοΐς καί τά κατά 
θεόν αύτοΰ ταΐς πρός σωτηρίαν άγούσαις όδοΐς διαβήματα καταρτίσας, 
άπερίτρεπτον αύτόν είναι ταϊς περιτρεπούσαις θαρρήσας έπιβουλαΐς, 
ώπλισμένον, δήλον ότι ταΐς τιμίαις ύμών καί θεώ έγγιζούσαις εύχαΐς. καί 

60. 2 τούς — έχοντας: cf. Rom. 8,6 9 - 9 / 1 0 χρυσός — δοκιμώτερος: cf. supra ad ep. 
24,13-14 20 ακροις δέ χείλεσι: cf. Horn. Batrach. 154; Lucian. apol. 6; indoct. 26; dial. mort. 
7(17),1; cf. Zenob. 5,71; Apost. 14,46; Diogen. 7,46; Greg. Cypr. 3,38; Greg. Cypr. L 2,95; 
Karathanasis 36 22-25 δτι μή — γενήσεσθαι: Matth. 7,24-27; Luc. 6,48-49 28 κανόσι 
— ττνευματικοϊς: cf. 2 Cor. 10,13 29 ταΐς πρός — καταρτίσας: Ps. 16,5 

3 ύπ ' αίτίαν Br-L.: ύπαιτίαν Α αν super γάρ scr. Α 
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ιλύος άνεττίδεκτον πάσης (ουδέ γάρ αν κιβδηλωθείη χρυσός μέσον τέλμα-
τος ών) πρός ήμας, δτε καιρός επιτρέπει σοι, έξαπόστειλον της φίλης και 
Θεώ και άνθρώποις σοφίας μεθέξοντα. και γάρ και αυτοί έπαλείφειν ου 
κατοκνήσαντες και άνδράσιν έγκατοικίζειν τοις ήδη τά πρεσβεία της 
μαθήσεως εχουσι σπουδάσαντες, Θαττον τοϋτον πρός τόν τήν κατά Θεόν 
έκπαιδεύοντα σοφίαν αύθις έξαποστελοΰμεν. 

61. 'Ιωάννη πιγκέρνη του πατριάρχου 

Έμπορικήν και οΰ σοφιστικήν μετιέναι τέχνην | ύμας φωραθείημεν, εί 
πλέον τοϋ δοθέντος λαβόντας εξειν καταναγκάσομεν τό ζητούμενον 
πάλιν, εΐ τό ίσον λαβείν έπισπεύσομεν, μικρολογίας ύποπέσομεν ή και 
άνοιας γραφή, οΰτε ουν τιμιουλκεΐν διά τό άνύποπτον ούθ' ΰποτέμνειν 
συνειδότες διά τό ετερον, έκεϊνο παρακαλεΐν εγνωμεν, ϊν', εΐ μή τις κατεπεί-
γοι τήν άπόκτησιν άποτρέπουσα πρόφασις, δ βούλει προθείς τίμημα 
(βουλήση δ ' οϊδα τό βαρύνον οΰδ' δλως, άλλως τε και δι' άγάπην ού 
κατά τινα τοΰτο ποιών επειξιν), δοίης ήμϊν τό ληφθέν έν χρήσει βιβλίον. 
εί δέ τι τ ό έξεΐργόν έστιν, έκούσιον είναι θέλοντες ούκ άκούσιον τήν κατά-
νευσιν (δ γάρ αΰθαίρετον τοϋτο και άλυπον), παρακαλοϋμεν μή σκανδά-
λου τι παραίτιον τήν πρός τοΰτο γενέσθαι ύπόμνησιν. τό χρησθέν γάρ 
ώς έξουσιασθέν άδελφικώ κατασχόντες τ ρ ό π ω , τοις ήμΐν έπικτηθεΐσι και 
τά τούτου έπισυνάψομεν. μενεϊ δέ παρ ' ήμϊν ή άγάπη, συγχεομένη κατά 
τούτο μηδέν. 

6 0 . 32 - 3 3 ούδέ γάρ — ών: cf. supra ad ep. 2 4 , 1 3 - 1 4 

6 1 . 2 Έμπορικήν — φωραθείημεν: cf. Plat. Soph. 2 2 4 c - d 5 άνοιας γραφή: cf. supra ad 
ep. 38,7 1 4 - 1 5 μενεΐ - μηδέν: 1 Cor. 13,13 

6 συνειδότες Α " : συνιδόντες Ap c 8 άλλως τε Br-L.: άλλωστε Α 10 εΐ δέτι A: distinxi 
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62. Έφραίμ μοναχώ 

Έν άντϊ πάντων τοϋτο γράψαι συνεΐδον, μεμνήαθαί σε | της ημών 
μετριότητος παρακαλών διά της γραφής και προτρέπων τήν έπιδημίαν 
μη τή άποδημία συναπελθεΐν άλλ' εΐ και τοιοΟτό τι προσενεσπάρη τω 

5 λογισμώ, άποκρούσασθαι θαττον αυτό· στρεπτάς γάρ έμαθητεύθης είναι 
φρένας έσθλών. τά δ' άλλα και μή θέλων σιγώ· τοιούτος γάρ μου τή 
σαρκΐ σκόλοψ εδόθη, τά νΰν ττλείω λέγειν οΰκ έφιείς. 

63. Νικηφόρω μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως 

Και πολλών ήμΐν εδει δραχμών προκριθήναι τών άλλων, σε λογιστήν 
οΰκ άδόκιμον μεν πλην οίκονομικόν εχοντες. έπει δέ τό παρέλκον τών 
ώνουμένων βιβλίων τίμημα ενός εχει χρυσού, τό άμφίβολον, τοΰ καιρού 

5 τό άνώμαλον και τοΰ προσώπου σκοπήσας τό άδύνατον, ει βούλει δέ 
και τό τής γραφής οΰκ όρθόν, χρεωστάς ήμας τής σής άποκαθιστών 
άγάπης οΰκ έπιλήσμονας, δίδου τό αίτηθέν, τών πολυχρύσων τούς 
όλιγωβόλους ημάς προκρίνων, γλαύκας εις 'Αθήνας μή διαπεμπόμενος. 

6 2 . 3 - 4 τήν έπιδημίαν — συναπελθεΐν: cf. Acath. Hymn. 22 (p. 38,3 — 4 Trypanis) 5 - 6 
στρετττάς — έσθλών: v. supra ad ep. 17,31 6 τά δ' άλλα .. . σιγώ: Aesch. Agam. 36 6—7 
τ ή σαρκ'ι σκόλοψ εδόθη: 2 Cor. 12,7 

6 3 . 8 γλαϋκαξ eis 'Αθήνα? Zenob. 3,6 (IV ρ. 114 Bühler); Diogen. 3,57.81; Greg. Cypr. 2,11; 
App. Prov. 2,33; Diogen. Vind. 2,13; Greg. Cypr. Μ 2,64; Apost. 5,46.55; Karathanasis 81 

1 Φιλίττπουττόλ(εω;) A 8 όλιγοβόλους Genn (sed cf. Steiner 133) 
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64. I Έφραϊμ μοναχώ 

Τοις χρυσοΐς σου γράμμασιν έντυχόντες και δι' αυτών τό τε τοΰ ήθους 
σεμνόν και τό της φύσεως δεξιών και του ττερί ή μας σου πόθου μαθόντες 
τό άκραιφνές, δσην έδεξάμεθα την χαράν, οΰχ ικανοί έσμεν τη της επι-
στολής δηλώσαι γραφή, τή χαρά δέ πως και λύπη συνείπετο δια τό μη 
τοιούτους ή μας οι'εσθαί σε, οίους έδήλους είναι διά τοΰ γράμματος, εΐ και 
μή τ ω νω, άλλά γε δι' ών έφάνης ποιών, εΐ γάρ ήπίστασο φιλία μόνη 
πνευματική και οΰ δόσεσιν ή μας ήδεσθαι, ού τοις γράμμασι προσθεϊναι 
προήρησαι και τό σταλέν περιβόλαιον, την πλεονεξίαν, ούκ οίδ' δπως 
ειπείν, την ήμετέραν έλεγχων, ει και μή φανερώς αρκεσθείς ταΐς πάλαι 
φιλοτίμοις και δαψιλέσι σου δωρεαΐς. δμως χρηστής ούσης σου τής προ-
θέσεως, χρηστόν ήμΐν έφάνη και τοϋτο μετά των άλλων- και ούτως αύτό 
προθύμως, ούκ άπληστίαν νοσοϋντες έδεξάμεθα, άλλά τ ώ πρός σε πόθω 
νυττόμενοι ώς έξ έκείνου και νΰν καθ' έκάστην | τούτω σκέπεσθαι νύκτα 
και μνη μείον αύτό τής σής αγάπης σωζειν διηνεκές, άλλ' ούτω μεν ώδέ 
πως έχέτω· τό δέ μετά τοΰτο κατοκνεΐ μεν τοΰ γράφειν ή χειρ, άτονεΐ δέ 
και τοΰ λέγειν ό νοΰς· άδοκήτοις γάρ τισι θλίψεσι κυρήσας ούκ εχει τοις 
οίκείοις παρομαρτοΰντα τόν νοΰν λογισμοΐς, τοΰ τής άθυμίας έπιπρο-
σθοΰντος αύτώ νέφους και μή έώντος έξάγειν εις φως τό τής καρδίας 
ένθύμιον. έπεϊ ουν καϊ ήμεΐς άθυμίας ένσχεθέντες άχλύι, παρά πονηρών 
και τήν γνώμην και τήν προαίρεσιν άνθρώπων έπενεχθείσης ήμΐν, ούχ 
οίοί τε γεγόναμεν διά μακράς γραφής τόν ήμέτερον πρός σέ πόθον 
άφοσιώσασθαι, τοΰ νοΰ μή έξαρκοΰντος τ ω σκότω τοΰ περικειμένου νέ-
φους αύτώ καθυπουργεΐν τή διά μέλανος γραφή, μικρά άττα προσεπει-
πόντες άρκεσθησόμεθα. οϊδα γάρ, δτι και τ ω βραχεί τής γραφής ικανός 
αύτός εΐ τό πολύ τοΰ πόθου διατεκμήρασθαι. σπεϋσον έλθεΐν πρός ήμας 
τούς I άδόλω φιλία φιλοΰντάς σε- έλθέ πάλιν πρός τήν των λόγων δια-
τριβήν, άπολαύσων τής τότε σοι ποθουμένης διδασκαλίας, μή τόν το-
σούτον πόθον ή τοΰ τόπου καϊ τοΰ χρόνου κατασβέση διάστασις. ού 
πολλοΰ δεήσει, σαφώς έπίσταμαι, χρόνου τή άρδεία τών ήμετέρων 
λόγων τήν ψυγεΐσαν έκείνην τών μαθημάτων αύθις άπαλΰναι πηγή ν καϊ 
θάττον ποιήσαι πότιμον άναδοΰναι νάμα και διειδές. τ ω μεγαλοφυεΐ γάρ 
σου και σπουδαίω πεποιθώς είμι σφόδρα και θαρρώ τήν μνήμην αύτών 

64. 2 ΤοΪ5 χρυσοΐς σου γράμμασιν: Aesch. Sept. 434 9 και — ττεριβόλαιον: cf. Ps. 101,27; 
Hebt. 1,12 11 δαψιλέσι σου δωρεαΐξ: cf. Herod. 3,130 1 8 - 2 0 τοΰ -rfjs άθυμίαζ — ενθύ-
μιου: Greg. Naz. or. 39,8 (p. 164,14-16 Moreschini-Gallay) 2 3 - 2 4 cf. supra ad. 1. 1 8 - 1 9 
3 1 - 3 2 και θδττον - διειδές: cf. Philostr. vit. soph. 2,16 (II p. 100,19 Kayser); imag. 1,6 (II 
p. 304,9-12 Kayser) 3 3 - 3 4 μνήμην — άληστον: Ioann. Chrys. hom. 60,2 in Gen. (PG 
54,521,67); Cyril. Alex. expl. in. Ps. 119,16 (PG 69,1273 A) al. 

14 τούτω Br-L.: τοϋτο A 16 τοΰ ex τό, ut videtur, corr. A 31 άπαλΰναι Apc (litt, tt ante 
λ errasa) 
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άληστον ετι και νυν σώζειν σε καί μή μικράν τταραμένειυ έυ σοι θρυαλλίδα 
του τούτων λύχνου, τ ω έλαίω της σης ττιαινόμενον σπουδής, δις μεν ουν 
άναβιώναι των 'Ελλήνων οί μϋθοι τόν Ιάσονα λέγουσι και ψευδές τοϋτο 
τοις όρθά φρονοϋσι καταφαίνεται είναι, εφ' ήμΤν δέ τοϋτο μετά της αλη-
θούς και ού τερατώδους γενήσεται πίστεως | εϊ σου τήν πεποθημένην 
όψιν κατιδεΤν και της γλυκείας άπολαϋσαί σου των λόγων ομιλίας άξι-
ωθείημεν. μή έπϊ πολύ τ ω δίψει τήκεσθαι της σης έάσης άγάπης ημάς-
άπόδος ήμΐν σαύτόν τοις ποθοΰσί σε. άπολαύσαιμέν σου των πνευμα-
τικών εκείνων, πολυέραστε, λόγων, οί ψυχικώς ζώντες καϊ τά τοϋ πνεύ-
ματος κρίνειν, ώς ό άπόστολος εϊρηκεν, ού δυνάμενοι, μωρίαν άλόγως 
τοϋτο οΐόμενοι, άποδώμεν και ήμεΐς συν τόκω τό όφλημα· χρεώσται γάρ 
σου εις πολλά κατεφάνημεν, πέρα τοϋ δέοντος τά της προαιρέσεως έξ 
άγαθής προθέσεως έπιδειξαμένου σου. έπίσταμαι δέ φιλοδιδάσκαλον, 
μάλλον δέ φιλομαθή καί της παιδείας εραστή ν όντα σε ταΐς ήμετέραις 
ε'ίξαντα παρακλήσεσι τό ζητούμενον παρασχεΐν. τήν έκ βάθους ουν ήμών 
καί ούκ έπιπόλαιον γνούς άγάπην δίδου τό αίτηθέν. 

65. Θεοδώρω πρωτονοταρίω 

Συνήθεις ήμεΐς· ότι δέ ού τών επιφανών, | ού ποθούμεθα ποθοΰντες, 
άλλ' έλεούμεθα. είτε δέ έλεεΐς εϊτε ποθοΰντας άντιποθεΐς, σπούδασον, κύ-
ριέ μου, προς τήν ύπόμνησιν, μή τ ω προσενεγκεΐν άπαξ ταύτην άρκού-
μενος, τ ω συνεχεΐ δέ τήν άποπεράτωσιν έξευρίσκων. τοϋτο μέν γαρ τών 
λίαν πρός τούς έλεουμένους ή φιλουμένους θερμών, έκεΐνο δέ τών καί πάνυ 
ψυχρών. οΤδα δέ, ει μή φαΰλος εγώ είκαστής, ώς άντιπράττον μέν ουδέν, 
συμπράττοντα δέ μάλλον εξεις πρός τοϋτο πολλά, τό μή δωροληψίας 
ενεκεν λέγειν, τό υπέρ άγαθοΰ τήν σπουδήν είναι, τό μή κατά πολύ 
τής άρχής έλαττοϋσθαι τό πρόσωπον καί τό τοις λόγοις έπακολουθοϋν 
δυνατόν, εκφορά γ ' ουν τά παρ' ήμών πολλοίς μή ποιών (τοϋτο γάρ 
πρό τών άλλων αϊτούμεθα) πάσι φανερά ποιήσαι τή έκβάσει μή όκνήσης 
τά σά. 

64. 35 - 36 Bis μέν - λέγουσι: cf. Pherecyd. FGrHist 3,113a—b; Simonid. fr. 43 (PMG 548, 
p. 286 Page); Schol. (Isaac. Tzetzae) in Lycophr. Alex. 1315 (p. 370,28-30 Scheer) 4 2 - 4 3 oi 
ψυχικώς — δυνάμενοι: 1 Cor. 2,14 44 άποδώμεν — όφλημα: cf. Rom. 13,7 

41 άπολαύσαιμέν Apc: άπολαϋσαί μέν Aac 49 καί per compendium supra ήμών (1. 48) scr. 
A 

65. 5 - 7 τοϋτο μέν — ψυχρών: cf. Soph. Ant. 88 7 εί μή — είκαστής: cf. Thuc. 1,138 
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66. Ιωάννη ττρωτοβεστιαρίω τοΰ πατριάρχου 

Τό θαρρεΐν, μήτε συνήθης ών μήτε φίλιον διαττραξάμευος, ο!ς επακο-
λουθεί τοΰτο, πάντως | ουκ έχω· θαρρώ δ' όμως ήθος βλέπων χρηστόν 
και φίλον άγαθόν είς τοΰτο κινήσας και δτι παιδείας γεγευμένος μικρδς 
πρός τόν όντα ταύτης ουκ άμοιρον έκφαίνω τό βούλευμα, έκ τούτων μοι 
τό θαρρεΐν ούκ δν έπεισενεχθέν, ραγέντων ώσπερ των της αισχύνης 
δεσμών, ούχ οία λέγειν ϊδιώταις εθος, άλλ' οία δέον πεπαιδευμένους 
άκούειν γράψαι συνεΐδον. ταύτη γάρ αύτών διαφέρομεν μόνον τοις μέν 
γάρ αϊ παρά συνήθειαν καϊ παρά τό εικός φωναΐ καϊ τά της έλεεινολογίας 
εξευρίσκονται ρήματα, ήμΐν δέ μόνη τοΰ δικαίου ή προβολή και ό της 
άγάπης θεσμός έξαρκεΐ, εκείνης μέν υμών δεικνυούσης τό ευσεβές, τούτου 
δέ τήν φυλακήν της άνωτάτω προφαίνοντος εντολής, εΐ ουν της ϋπομνή-
σεως τοΰ καλοΰ φίλου τήν εις έργον προαγωγήν ούτε βαρύνουσαν οίδας 
ούτε τοσούτον ένδεώς ή μας πρός ταύτην εχειν υπονοείς, ώς σον τό της 
ύποθέσεως λογισάμενος (τοΰτο γάρ ό της μεσιτείας και ό της ορθής 
άγάπης | άπαιτεΐ τρόπος) έπείχθητι πρός τήν εκβασιν. 

67. Πέτρω άσηκρήτις καϊ μαΐστωρι 

Συμβάλλειν ούκ εΐχον τόν γέλωτα, δν κατέχεας ήμών χθές. αύτός μέν 
γάρ ιδία σκοπούμενος ό γέλως, της δι' δ και έγένετο άπολογίας χωρίς, 
σαρδάνιός μοι μάλλον ή άληθής κατεφαίνετο, δν προβάλλειν τοις εν πι-
κρία ψυχής ουσιν εικός, δτ' άν τίνος άποτύχωσι τών σπουδαζομένων 
μετά δέ τής απολογίας διερευνώμενος πεπλανημένην έποίει και άσυλλό-
γιστον τήν διάγνωσιν. εΐ γάρ ή προβολή τοΰ έφιεμένου άναξία σοι νομι-
σθεΐσα γέλωτος ύπόθεσις γέγονεν, πολλώ μάλλον γελάση καϊ τών κάτω 
κατωτέρους θεώμενος. εΐ δέ τό πράγμα μέν ού μικρόν, τό τοΰτο δέ μετα-
χειριζόμενον πρόσωπον άνεπιτήδειόν σοι κριθέν γελάν, ού παρηγορεΐν 
παρεσκεύασεν, έμοΐ μέν άνεκτόν, τά κατ' έμαυτόν είδότι καλώς και συνει-
πεΐν εχοντί σοι μή διαψεύσασθαι, σοι δ' ού πάντως καλόν συγκατιέναι 

66. 3 ήθος - χρηστόν: cf. Eur. fr. 1024 Nauck2 (ex Socrat. hist. eccl. 3,16 [p. 212,19-20 
Hansen]); Menand. fr. 187 Koerte; 1 Cor. 15,33 al.; cf. supra ad ep. 39,25-26 et infra ad ep. 
102,12 4 - 5 παιδείας — ούκ άμοιρον: cf. Anna Comn. praef. 1,2 (I p. 3,12 Leib) 6 - 7 
ραγέντων — δεσμών: cf. supra ad ep. 37,13 10-12 ό της — εντολής: cf. loann. 13,34 

1 ττρωτοβεστιαρίω sine acc. A 

67. 3 - 4 γέλως — σαρδάνιός μοι: Zenob. 5,85; Diogen. 8,5; Diogen. Vind. 3,75; Greg. Cypr. 
3,67; Macar. 7,59; Apost. 15,35; Karathanasis 76 

3 δι' δ scripsi: διό A 
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γινωσκομένω τοις ταπεινοΐς. πώς δαί | και τοΰ ζητηθέντος άνώτερον 
έμαυτόν κρίναιμι, δν ό παρεληλυθώς χρόνος ού βραχύς ών καθάπαξ 
άπώσατο, παρεισρυέντων άλλων ποθέν ού των άξιων, άλλ' ήδη και των 
ύποβεβηκότων τινών και παραγκωνισαμένων ήμάς; άλλ' εϊ μεν οιός τε 
ήν συνεισφέρειν τι τών κινούντων εις ταϋτα ή τό πρόσωπον ού ξένον 
λημμάτων είδώς προτεθεραπευκέναι συνήδειν, είχον άν μετά τοΰ λέγειν 
και προφέρειν ετέρους, οϊ ταχείς τούς προστατοΰντας έφεϋρον και βρα-
δυτήτος κατηγορούν ύμών. έπεί δέ ήμεΤς πρός τάς συνεισφοράς άσθενεΐς, 
και αύτός τούτων άλλότριος, δια θεόν δ δέον πράττειν ποιεΐν άγαπών, 
έώντες λέγειν, δτι τά τοΰ θεοΰ θερμότερά πως τοις τοΰ θεοΰ, σιωπήσο-
μεν, και οίς παρ' ύμών τετυχήκαμεν άρκεσθέντες ούκέτι περί άλλων διε-
νοχλήσομεν. άλλ' ούδέ παρηνωχλήσαμεν πώποτε, την ροπήν την σήν 
οχλήσεως καταμαθόντες άπροσδεά. και τοΰτο δ' ήμΐν συνέβη, δυσπειθέ-
σιν ουσι πρός ταύτα, διά τον τών έχθαιρόντων μεν | παροξυσμόν, τών 
δέ φιλούντων άδημονίαν, τών μεν άσθένειαν, τών δέ όλιγωρίαν ύμετέραν 
προβαλλομένων. 

68. Φιλαρέτω μαΐστωρι 

Τί μή παρά τίνος διωκόμενος φεύγειν αύτός κατεπείγη; τί μή τιθασ-
σευόμενος άκκίζεσθαι προσποιή; τί δαί μορμολύττειν και δεδίττεσθαι 
ήγούμενος ήμας άγεννεΐς και ούκ έχέφρονας είναι επιχειρείς; εγώ μεν ουν 
πρός τά δηλωθέντα ούδέν μετά σοΰ κοινόν εχων ή μόνον τόν της άγάπης 
φυλάττων θεσμόν, άντιδηλώσαι προήρημαι, σύ δέ μήτε τοις δηλωθεΐσι 
προσσχών μήτε τά μέλλοντα συμβήσεσθαι σκοπών, κότον έγκείμενον 
παλαιόν τή σή καρδία φυλάττων και μηδέν υγιές έννοών ύπάρχοις και 
βασιλεΰσι, ναι μήν και τοις τόν έκκλησιαστικόν διιθύνουσι θρόνον προσ-
ελθεΐν έπηπείλησας, μηδέν έγκαλεΐν ήμΐν ή ύπέρ όνου παρακύψεως έχων. 
τίνι δέ και προσελθεΐν καθ' ήμών βούλει; ύπάρχω; στάθμιον μέγα και 
μικρόν παρ' ήμΐν ούκ εστίν βασιλεΐ; τών έπιβούλων ήμεΐς πόρρω και 

67 . 24 άλλ' ούδέ — πώποτε : cf. Dan. 3,50 26 τών έχθαιρόντων — παροξυσμόν: cf. 2 
Regn. 12,14 

17 ξένον Ap c : ξένων Α " 21 διά — άγαπών del. Α 26 τόν: -ν super -ο scr. Α έχθαι-
ρόντων Kamb: έχφαινόντων Α (έχθραινόντων leg. Br-L.) 

68 . 3 άκκίζεσθαι προσποιή: Zenob. 1,53; Diogen. 2,4; Diogen. Vind. 1,24; Apost. 1,51; 7,67 
7 - 8 κότον — φυλάττων: cf. Pind. Pyth. 8 , 8 - 9 10 ύπέρ όνου παρακύψεως: Zenob. 5,39; 
Apost. 12,87; Macar. 6,36 1 1 - 1 2 στάθμιον - μικρόν: Prov. 20,10 

10 ΰπερ sine acc. A 11 ύπάρχω A 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 19:34



62 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 194ν I 195 I 195v 

τώυ βασιλικών τιμών ούδέ γνώριμοι- | άλλά πατριάρχη; επισκόπων 
αύτώ και ιερέων, ού παίδων, ει και πάντων, τήν κυρίαν εχει<ν> φροντίς. 
οΰ ταύτη τη νυκτί τήν ψυχή ν ήμών άφαιροΰσιν άγγελοι, και τίνι τά της 
κακίας έπίχειρα καταλείψομεν; ούχ ήμΐν αύτοΐς εψεται; τί μή σπουδή 
τοΰτό σοι ίερεΐ και λειτουργώ καθεστώτι Θεοΰ πρόσεστι, τό τόν πονηρόν 
έκ μέσου ήμών έξαρθήναι και τήν ούλήν αυτήν της κακίας άφανισθήναι; 
δτι δέ νηπίων ψελλίσματα παρεισάγεις ήμΐν, ά και κατά μεγάλων έξείρ-
γασται, και κοϋφον τοις πολλοίς έφάνη τοΰτο και οϋδενός άξιον λόγου, 
τό ίσον δυναμένων τών πρός ους έγένετο ταϋτα ποιεΐν, και δια τοΰτο 
προσελεύσεις καθ' ήμών έπϊ δικαστικών και εκκλησιαστικών βημάτων, 
όπερ ούδέ νώ λαβείν έχρήν, προσεπαπειλεΐς, καίτοι τήν ύπέρ τούτων 
έρευναν έπαγγειλαμένους ποιεΐν. εΐπερ οί της φιλίας όροι άμείωτοι δια-
σώζονται, όρα μή ήμάς μεν λαμπροτέρους ποίησης και περιφανεστέρους, 
κατά σαυτοϋ δέ τόν Άνάγυρον κινήσεις ή μάλλον ειπείν τό τών με-
λισσών I σμήνος έπϊ σαυτόν έγερεϊς και τοις οΐκείοις εΰρεθήση βαλλόμενος 
βέλεσιν. 

69. Άλεξάνδρω μητροπολίτη Νικαίας 

Δυσι τοϋ νοϋ περιαγόμενοι λογισμοΐς και νϋν μέν τούτω, νΰν δ' έκείνω 
βιαζόμενοι τήν ροπήν δοϋναι, άνάγκη θατέρω τούτων προσεπικλίνειν 
έγένετο· τοϋ μέν γάρ άποτρέποντος τήν γραφήν τό άπαρρησίαστον 
υποβάλλοντος, τοϋ δέ κατεπείγοντος ταύτην, τό τε τοϋ καιροΰ υποτιθε-
μένου χρειώδες τό τε τοϋ χρηστοΰ φίλου πένθος και τήν παράκλησιν, 
εΤξαι τ ω δευτέρω διέγνωμεν, άτε και καιριωτέρας τής γραφής έχοντι τάς 
αιτίας, ϊν' ουν είδης και αύτός τοϋ έπικρατήσαντος λογισμοϋ τό βίαιον, 
ώς ουκ άλλως τοϋ έτέρου κρείττων έγένετο, ώδέ πως εστω τής γραφής 
ή άρχή. φίλον μέν έστι τοις παισΐ | παιδιαΐς προσέχειν μάλλον ή τοις 
μαθήμασιν, ώς τούτων μέν τό άνετον και ήδύ, τούτων δέ τό έπίπονον 

68. 1 5 - 1 6 ού — καταλείψομεν: Luc. 12,20 1 7 - 1 8 τόν πονηρού — έξαρθήναι: 1 Cor. 
5,13 18 τήν οΟλήν — άφανισθήναι: cf. Plut. mor. 65 d 19 νηπίων ψελλίσματα: cf. 1 
Cor. 13,11 26 τόν Άνάγυρον κινήσεις: Zenob. 2,55; Diogen. 1,25.52; Greg. Cypr. Μ 1,22; 
Macar. 2,2; Apost. 9,99; Mant. Prov. 1,94; Karathanasis 214 27 έπϊ σαυτόν έγερεΐζ: cf. supra 
ad ep. 33,17 2 7 - 2 8 οϊκείοις — βέλεσιν: Euseb. praep. ev. 5,5,5 (p. 276 ,6-8 Zink-des Places); 
Theodoret. Cyr. interpr. Hebr. 17 (PG 82,776A) 

14 εχειν Kamb: εχει A 

69. 3 τήν ροττήν δοϋναι: cf. Polyb. 16,14,6; Clem. Alex. paed. 3,11 (p. 269,3 Stählin) 
1 0 - 1 1 φίλον — μαθήμασιν: cf. supra ad ep. 25 ,3 -4 

4 —5 τό άιταρρησίαστον υποβάλλοντος del. A 
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εχόντων και, καθ' όσον άπειροκάλως εκείνοι κρίνουσιν, αηδές· φίλον δέ 
πάλιν εστί τοις ττατράσι τά πατέρων ένδείκνυσθαι. πώς δ' αν ένδείξαιντο 
τ ω όντι πατέρες είναι; των πρός άπώλειαν ώθούντων έκκόπτοντες, έθί-
ζοντες δέ τοις εις σωτηρίαν άνθέλκουσιν άλλως δ ' ουκ άν τοϋτο γένοιτο 
(δυσήνιος γάρ ή ήλικία και άφηνιώσα τά πολλά), εΐ μή ταΐς νουθεσίαις· 
δτε μή ενεργείς ώσιν αύται, και μαστιγών επιτίθεται πείρα, έπεί ουν και 
τά σά τέκνα συμπεριφερόμενα τοις όμήλιξιν τά των όμηλίκων κατέπρατ-
τον, όρτυξιν ώς τά πολλά και πέρδιξιν έναπασχολοϋντες τον νοΰν, έδει 
τούτους νουθεσία και παιδεία τούτων έκτρέπειν πολλάκις ούν | τούτους 
παρακαλέσαντες ταΐς του πατρός ύπείκειν έντολαΐς και της αύτοΰ 
γνώμης έξω μή μένειν, προβάλλειν τοϋτο διέγνων ωμότητα κατηγο-
ροϋντες τοϋ πατρός, άπήνειαν τήν εκείνων πρός σωτηρίαν τούτου φρον-
τίδα, άπολογίαν ήμεΐς οΰδεμίαν τούτους έχειν έθέλοντες, υπέστη μεν εΰθύ-
νειν αύτοϊ και τά εις τόν πατέρα σφάλματα, κάκεΐνον μεν γνωρίζειν τό 
σφάλμα, έπεξέρχεσθαι δέ ούκ εκείνον, ούτως ουν έχοντος συνέβη νυν 
άπολυθήναι αύτούς πρός τήν οΐκείαν διατριβήν. ούτοι δέ, καίτοι καιρού 
παρωχηκότος πολλού, μή άλόντες εις τά τοιαύτα, της σχολής ήφειδηκό-
τες, πρός ώνάς ήσχολοΰντο πτηνών, παίδες όντες τά παίδων διαπρατ-
τόμενοι. συνέβη γοΰν έκεΐθεν κατά ταύτό τόν πατέρα διέρχεσθαι, δς, τού-
τους ίδών, ούτε λόγους ούτε έργα δείξας όργής , /Ωδε τό διδασκαλεΐον 
υμών;" προσεπειπών, άπηλλάττετο· ούτοι δέ, δέον πρός ή μας έλθόντας | 
τά τοΰ σφάλματος άπαγγεΤλαι ή πρός τινα τών συνήθων ή και πρός 
τόν θείον αυτών άπελθεϊν, τούτο μεν ούκ εποίησαν, άγνωστον δέ πάσι 
τήν άφάνειαν αύτών κατεστήσαντο. διερωτώντων ουν ήμών περί 
τούτων τούς συνδυάζοντας και συνομιλοΰντας αύτοΐς συμφοιτητάς, 
παρά τούτου μέν πρός σέ προθυμηθήναι τούτους έλθεΐν, παρά τούτου 
δέ πρός τόν Όλυμπον κατακούομεν άπελθεϊν άποσαφοΰντα δέ ούδέν 
ούδένα διέγνωμεν, διά τό μή έκ παρασκευής βούλεσθαί τι τοιούτον αυ-
τούς. εί μέν ούν ώς εις λιμένα πρός σέ καταραι διενοήθησαν, ϊκέτας όντας 
εύμενώς άν ϊδοις αύτούς' εΐ δέ και πρός άλλους εβησαν τόπους, κρίνοις 
άν ήμέρως τά κατ' αύτούς' κρίνοις δέ πως ώς ποιμήν άγαθός τά περι-
πλανώμενα πρόβατα μή διασπασθήναι ύπό λύκου τινός έών. δός ουν 
χείρα βοηθείας· διδούς γάρ ού μάτην κεκράξη τόν Ύλαν οίδα, ότι μήτε 
μόνος, ώς ό 'Αλκμήνης, άναδέξη τήν ζήτησιν, μήθ' δτι πηγαίας νύμφης, 
ώς ούτος, γεγόνασιν άρπαγμα. 

6 9 . 1 8 - 1 9 τοις όμήλιξιν — κατέπραττον: Greg. Cypr. 1,15 n.; Greg. Cypr. Μ 3,59; Macar. 
4,48; Apost. 8,50; Karathanasis 134; cf. supra ad ep. 28,4 20 νουθεσία και παιδεία: Eph. 6,4 
21 τοϋ πατρός — έντολαΐς: cf. Hebr. 13,17 4 2 - 4 3 ώς ποιμήν — έών: cf. Ioann. 10,12 
44 οϋ μάτην — οίδα: cf. supra ad ep. 27,20 45 ö 'Αλκμήνης sc. Hercules 

12 καθόσον A 18 τοις όμήλιξιν τά τών όμηλίκων Aac: τοις ήλιξιν τά τών ήλίκων Ap c 

42 κατ' αυτούς Genn: καταυτών Α 
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70. I Θωμά και 'Ιωάννη άδελφοΐς 

Ei βίας τινός οΰκ ούσης μήτε μήν φορολόγων πικρών ή χρήστων κατε-
πειγόντων ήμδς ούτω την αιτησιν ύπερέθεσθε, μήτε της όλκής βαρυ-
νούσης μήτε της επεκτάσεως τοϋ χρόνου την άναβολήν έμποιούσης, πώς 
άν έλκομένοις ή και τόκους μετά των κεφαλαίων άπαιτουμένοις χείρα 
δόντες θαττον ήμύνατε; και εί ταΐς άκταΐς προσκλυζομένους οΰκ άνεστή-
σατε, πώς άν πελαγίους φερομένους άκατίοις περιεσώσατε; εχεσθε γ ' ουν 
της τοιαύτης προαιρέσεως, εχεσθε· ήμΐν δ' έξαρκέσει πάντως ό χρήσας 
και λόγων έχυρών και όμηρων χωρίς, εΐτ' επισπεύδων είτε και μηκύνων 
τό δάνειον. 

71. Θεοδώρω μυστικώ 

Εΐ τών παλαιών εκείνων ήθών παρά τω άγίω σφζεται ίχνος κυρώ 
(σώζεται δέ πάντως οΐδα) και ό της άξίας όγκος ούχ ύφείλετό τι τούτων, 
έπεί μετά την πολλήν τυφθεΐσαν έκείνην θάλασσαν και ούκ άνίπτοις, τό 
δή λεγόμενον, χερσί της άρχής ταύτης έδράξω, και τω κατά σέ ύποδείγ-
ματι | τά τών άλλων ραον διαγινώσκειν έπίστασαι, θέλω πυρσόν τινα 
χρόνιον άναζωπυρήσαι τά νϋν. πώς δέ τοϋτο εσται; εί τοις ταπεινοΐς 
συνταπεινοϋσθαι καταξιών (πέπεισμαι γάρ, εί και τρεπτόν φασιν είναι 
τον άνθρωπον, αύτόν τή ένούση σοι σοφία του καλοΰ μείωσιν μη λαβείν) 
ίδεΐν εύδοκήσαι<ς) ήμας και συνομιλήσαι ήμΐν. έπεί δέ και νοταρίου 
ζήτησίν σε διέγνων ποιεΐσθαι, σύνοιδα τών ημετέρων μαθητών ένα, δν 
έπιτήδειον εδοκίμασα, καν εγώ φαύλος εις ταύτα κριτής, γράψαι τό ήμέ-
τερον γράμμα, ϊν' είδης και τόν ήμέτερον πρός σέ πόθον καϊ έκ τού κρα-
σπέδου τό ύφασμα. 

70. 2 φορολόγων πικρών: cf. 2 Esdr. 4,7.18; lob 3,18; 39,7; 1 Mac. 3,29 9 λόγων έχυρών: 
Thuc. 3,83 

71. 4 τυφθεΐσαν — θάλασσαν: cf. Horn, δ 580; ι 104.180 al. 4 - 5 άνίτττοις — χερσί: 
Diogen. 1,43; App. Prov. 1,30; Diogen. Vind. 1,18; Apost. 2,95; Greg. Cypr. L 1,45; Karathanasis 
92 6 - 7 ττυρσόν τινα — άναζωπυρήσαι: locus communis; cf. Karlsson, Ideologie et ceremo-
nial 76 et infra ad epp. 105,12-13 et 106,12 8 - 9 τρεπτόν — άνθρωπον: cf. supra ad ep. 
17,25 1 3 - 1 4 έκ τοϋ κρασπέδου τό ΰφασμα: Apost. 6,90.91; Diogen. 5,15; Macar. 3,66 

7 άναζωοπυρησαι A: corr. Br 10 εύδοκήσαις Kamb: εΰδοκήσαι A 
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72. Έφραϊμ μοναχώ 

Εΐ μοι γράμματα υμέτερα έπέμφθη δηλοΰν ή καί τι τ ω διακομιστή 
λεχθέν άπό στόματος ταϋτ' είχε διασαφούν, τ ω σκοπώ πάντως έξακο-
λουθήσας καυτός δια μακρού έποιησάμην αν τήν γραφήν. έπεί δέ μήτε 
διά γράμματος μήτε δια ζώσης φωνής καταλαβεΐν τι περί της υμών εΰλα-
βείας δεδύνημαι, | εκείνο τή γραφή θεΐναι μόνον συνεΐδον, δ και μή 
γράφων τίθεμαι δι' εΰχής, εϋεκτοϋν έχειν σε μετά της ψυχής τό σώμα, 
έφ' ω πέποιθε πας, έλπίζομεν, άνθρωπος, καν αύτοί τ ω ένύλω τό άυλον 
ουκ εΰχρηστον εχωμεν. αίτιον δέ τής άμφοτέρων καχεξίας τοΰ μέν ή οι-
κεία ραστώνη, του δέ ή τοΰ βίου άνωμαλία και ή τών φίλων διάστασις. 
άλλ' έως αν ή τοΰ αέρος τούτου έν ήμΐν άναπνοή παραμένη, τήν έπϊ 
χρηστοΐς ελπίδα ό χρόνος ουκ άφανίσειεν. 

73. Βασιλείω μητροπολίτη Νεοκαισαρείας 

Ξένον ουδέν τό διαφημισθέν τών έξ αναγκαίου γάρ ην, άλλ' ού τών 
ενδεχομένων γενέσθαι, πλήν άνυπόστατον αϋτό πεποίηκεν ό περιεΐναι 
τήν υμών ιερότητα τ ω χο'ί τούτω θέλων έτι θεός, παρεμποδίζοντι μηδέν 
πρός τήν έπίδοσιν τοΰ καλοΰ. οΰκ άθυμεΐν μέν ουν τό κατασκεδασθέν 
έδίδου τής φήμης άλλά καί εύθυμεΐν καί διττοΐς μεριζομένη τοις λογισμοΐς 
ή ψυχή, όποτέρω τούτων έπέκλινεν, ήττάσθαι | τούτω προσεβιάζετο. 
άναπολοΰσα γάρ ήθος τό σόν ότι εύθές, ότι χρηστόν, δτι συμπαθές, και 
τον τρόπον ότι χαρίεις, ότι άπερίεργος, ότι εΰσπλαγχνος, και τήν όμιλίαν 
ότι άληθής, ότι χάριτος πλήρης, ότι τό έπαγωγόν έχουσα, συνεχεϊτο 
τ ω πάθει και ουκ ήθελεν ώς άλλη τις παρακληθήναι 'Ραχήλ πρός τά 
παρηγοροϋντα άνεπίστροφος ουσα. έπαναλήψει δέ πάλιν άλλων άνή-
γετο πρός τό εύθυμεΐν, εκείνα έχουσα έννοεΐν τά τοις καλώς βεβιωκόσιν 
άποκείμενα γέρα, και ότι κόπτεσθαι άξιος και πενθεΐσθαι ούχ ό μετά 
χρηστής έξ άνθρώπων άπελθών δόξης άλλ' ό μετά τήν άπόθεσιν άμφίβο-
λος ών πολλοίς και άμφίδοξος- όπερ ούκ ήν έπϊ τής ύμών άγιωσύνης 

7 2 . 7 εύεκτοϋν — τό σωμα: cf. Aristot. gen. anim. 725b31 - 3 2 8 τώ ένύλω τό άυλον: cf. 
supra ad ep. 1 8 , 6 - 7 1 1 - 1 2 έττ'ι χρηστοΐς ελπίδα: cf. supra ad ep. 34,29 

7 3 . 2 - 3 τών έξ αναγκαίου — γενέσθαι: cf. Aristot. anal. pr. 2 9 b 2 9 - 3 2 3 - 4 άνυττόστα-
τον — θεός: cf. Ps. 21,16; Eccl. 3,20 5 - 6 κατασκεδασθέν — φήμης: cf. Plat. apol. 18c; Min. 
320d—e 1 1 - 1 2 ώς άλλη τις - ουσα: cf. Gen. 30,22 
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τεκμήρασθαι, φήμης έττικρατησάσης περί ταύτης πιαίνειν δυναμένης 
όστα· πλέον γάρ αυτός επί ελέω και άπλότητι διεβεβόησο γνώμης ή επί 
σωφροσύνη Σωκράτης και ό Λυσιμάχου 'Αριστείδης επί δικαιοσύνη, 
τοΰτο και τη φήμη Θανόντι τούς τε συνήθεις και τους άφ' αίματος | άνε-
κτάτο, τούτο και τη άληθεία ζώντι θεαθήναι προτρέπεται πρός εύχήν, 
οίς καν μικρός εγώ συνταττόμενος, οΰθ' ήττον λυπηθείς ούτε πλέον 
ήσθείς, ταΰτά τούτοις έπεύχομαι. εΐη μοι σέ τον ποθούμενον ίδεΐν μετ' 
αύτών και της ϊσης συμμεθέξειν τούτοις χαράς. 

74. Θεοδώρω κουβουκλεισίω και βασιλικώ κληρικώ 

Τύχην οΐ άληθεΐς ήμάς ούκ έώσιν έπιγράφεσθαι λόγοι, ή μέντοι, οις 
βλέπομεν, των γινομένων άνωμαλία παράγεσθαί τι και μικρόν ποιεί 
παρασύρεσθαι. άλλ' δταν μεν ό νους ούκ ήρεμεΐν δύναται καθ' εαυτόν, 
φαντάζεται δε τά υπέρ αύτόν, είτα της άθυμίας ένσχεθή νέφει τη αποτυ-
χία της φαντασίας, εκπίπτει του αληθούς τότε λόγου και άτάκτως έκφέ-
ρεσθαι διανοείται τά δρώμενα, ού πάντως δε τοιαύταις φέρεται πλάναις, 
σχολή καθ' εαυτόν επισκεπτόμενος, ά και διασκοπίζεσθαι και διαλογί-
ζεσθαι εύσεβές. και γάρ εΐ και τύχας άναπλάττεσθαί τις θέλοι, μετά της 
άληθοΰς διασκέψεως έξει και ούτω τού όρθού λόγου μή έκπίπτουσαν τήν 
διάσκεψιν, ούχ εϊμαρμένας ή πεπρωμένος ή Άδραστείας άνατυπών, τάς 
των I ανθρώπων δέ μάλλον γνώμας περισκοπών. σοφία γάρ ό θεός διε-
ξάγων τά πάντα, σοι μεν τήν μέσην, άλλω τήν άνω, έμοί δέ τήν πάντη 
κάτω δέδωκε χώραν, ϊνα διά τής άλλήλων χειραγωγίας ή παρ' εκάστου 
γινομένη βοήθεια τό κοινωνικόν είναι δείξη και φιλάλληλον καϊ τω 
άγαθω και ήμέρω τον άνθρωπον χαρακτηριζόμενον. δσοι μέν ούν παρα-
πέλαυσαν άνθρώπων ή φιλίας άδολου, λεγέσθωσαν τυχεΐν ανδρών 
άγαθών και κατά τοΰτο τύχην εχειν άναπλαττέσθωσαν άγαθήν οσοι δέ 
φίλοις μέν και άλλως δυναμένοις εύεργετεΐν συνδυάζουσι, χάριτος δέ διά 
τό εκείνων άφιλάλληλον και άπάνθρωπον ούδεμιάς άπολαύουσιν, δια-

73. 17 -18 φήμης — όστα: Prov. 15,30 18 -19 έπί σωφροσύνη — έτη δικαιοσύνη: cf. 
Plut. Arist. 1,1; Suda α 3903; σ 829; Gnom. Vatic. 4 7 - 4 8 

74. 5 άθυμίας — νέφει: cf. supra ad ep. 35,10 6 άληθοϋς — λόγου: cf. Plat. Phaedr. 270 c; 
Gorg. 508 b; Phaed. 90 c al.; cf. infra ad ep. 92,14-15 10 τοΰ όρθοΰ λόγου: cf. Plat. Phaed. 
73 a; Chrysipp. fr. 4 (III p. 4,3 von Arnim) (= Diog. Laert. 7,87); Clem. Alex. paed. 1,13 
(p. 150,21 Stählin) al. 11 Άδραστείας άνατυπών: Zenob. l,30n.; Diogen. 1,54; Macar. 1,28; 
Apost. 1,31 1 2 - 1 3 σοφία — πάντα: Ps. 103,24 15-16 και τ ω άγαθω — χαρακτηριζό-
μενον: cf. Plat. Soph. 222 b 
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μαρτήσαι χρηστής ώς άληθώς νομιζέσθωσαν γνώμης και φιλανθρώπου, 
και κατά τοΰτο τύχης ου φαύλης διαπεσεϊν. γνωριζέσθω δέ σοι Sicc της 
εις εύχήν καταλήξεως των λεχθέντων ή δύναμις, δτι και συμβαλεϊν αυτά 
και προ της εξεργασίας διαρκέσεις αυτός, είης μοι των άληθών άλλά μη 
πλαστών φίλων, τών χρηστών και ήμέρων άλλά μή τών | άπηγριω-
μένων άνδρών, τών έλεούντων, έπεϊ και ήλέησαι, άλλά μή τών άνέλεον 
εχόντων διάθεσιν, οι και δια τό παρ' άλλων έλεηθήναι ελέους άξιοι πλείο-
νος, τόν ελεον ου προκαλούμενοι τοϋ θεοϋ. γένοιτο δέ και τύχην περιθέ-
σθαι διά σοΰ μείζονα τή άποθέσει τής μείονος. 

75. < ? > 

Ούτε τό τή προτεραία ούτε τό τή νΰν ήμερα γενόμενον αγαθών ήμΐν 
γέγονε προοιμίων άρχή' έν εκείνη μεν γάρ, όπερ πρός κοινήν ώφέλειαν 
εμελλε γίνεσθαι παρ' ημών, κατά τό δοκούν ήμΐν κριθέν ού κακώς και τή 
πρός ήμάς ομιλία και τω τού νοός, ώς ή γλώσσα προύφαινεν, φρονήματι 
εναντίον σοι κατεφαίνετο. έδήλου δέ τά λεγόμενα ή σή άφ' ήμών σύντα-
ξις, ού γεγονυΐα κατά τό δέον ουτε τή τών γονάτων κλίσει ουτε τή 
ύστάτη προσφωνήσει τού „χαίρε"- έν τή νύν δέ τω ι'σα τοις πολλοίς σε 
φρονήσαι, δι' ου προείλου καταπεΐσαι τόν άδελφόν εϊξαι τοις ήμετέροις 
ήκιστα λογισμοΐς. και εϊ μέν ύπερέχειν τών άλλων δοκεΐς, τί τοις έκείνων 
συμφύρη φρονήμασιν εις τά παρ' έκείνων άλόγως όμοφωνούμενα δια-
φωνών αυτός άλογώτερον; εϊ δέ ίσος έκείνων ει, | τί τω ύπερέχειν κομπά-
ζεις διαφέρων τούτων ούδέν; ταύτα πικρία ψυχής έσχεδιάσαμεν άνθ' 
έτέρων ετερα και όψει θεασάμενοι και άκοή κατακούσαντες. 

74. 25 πλαστών φίλων: cf. Xenoph. Ages. 1,38 28 τόν ελεον — θεοϋ: cf. Ps. 50,3; Eph. 
2,4 al. 

75. 3 ιτρόξ κοινήν ώφέλειαν: cf. Thuc. 6,80 13 πικρία ψυχής: Dem. 21,204 

11/12 διαφωνών: -ν super ώ postea scr. A 
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76. Εύσταθίω πρωτοσπαθαρίω 

Ήρου τίνος δεόμεθα· ήκουσας· άκουσας κατένευσας· τό κωλϋον γάρ 
οΰκ ήν την κατάνευσιν. έπισκοπών ουν έν καιρώ την πρός ή μας σου 
έρώτησιν δύο ταϋτα εχουσαν τά καλά, άφορμήν ευεργεσίας και φιλίας 
άττομνημόνευμα, και δτι μόνω σοι τούτων ό έπαινος άποτεθησαΰρισται, 
συνεπισκοπών δέ και την αϊτησιν ού μερίτας μετά την έκβασιν ποιούσαν 
υμάς του μισθοΰ, άλλ' εις ύμας άνατιθεμένην τό παν τούς λόγους εις έργον 
προβήναι τη ϋπομνήσει του ήμετέρου έπείχθητι γράμματος· έφ' ω και 
πέποιθε πλέον ό τοϋτο διακομιζόμενος προς την ΰμών ύπεροχήν γέρων 
ή Χρύσης εκείνος τη τε τοϋ στέμματος και του σκήπτρου προσενέξει 
και των άποίνων. όρας γάρ δπως προσκαλείται προς | ελεον και τους 
ανεπίστροφους πάντη πρός οικτον πρό<σ)σχες γήρα βαθεΐ, κύκνειον 
έπάδοντι μέλος, τη άπαγορεύσει της εργώδους ζωής. ΐδε πρεσβύτην, ου 
και τό σχήμα μετά τοϋ τρόπου μοι καθ' έκάστην άνατυπούμενον όδυνα 
τήν ψυχή ν δεΐξον ω προσάγειν μέλλεις τήν υπέρ αϋτοΰ πρεσβείαν, εί τι 
πρός τήν πρεσβείαν άπαγορεύοι, τρίχας λευκάς καϊ γήρας Τιθώνειον και 
τυχόν πρός τήν χρονίαν ρόγαν ού διαρκεί' μή τή έξ ήμέρας εις ήμέραν 
άναβολή άστοχήσης τοιούτου σοι εις έκείνην τήν ήμέραν άποκεισομένου 
μισθοΰ· οιδας γάρ όποία κατάγνωσις τών υπερτιθεμένων έξήρτηται τό 
καλόν, εί βούλει δέ και τήν πανσέληνον άναμνήσθητι τών Λακεδαιμονίων 
άναβολήν συνεισενεγκοϋσαν πρός τήν έν Μαραθώνι μάχην ουδέν, και 
αύτη μεν υπέρ | τοΰ γέροντος, ίσως και παρά τό εικός, δτι πρός τοιούτον 
πρεσβεία, έξαρκέσειν γάρ ήγοΰμαι πρός τήν τούτου βοήθειαν τήν άπο-
ρίαν, τό γήρας, τό τοϋ ήθους άπλοϋν- και δεήσεται της ήμετέρας γραφής 
ούδ' όλως, έξ οικείων ατυχημάτων τό σόν χρηστόν έκκαλούμενος ή τών 
τυμβευσόντων οί πρός όσίαν προκείμενοι, άλλ' εΐ σου τήν εις ήμας, ει'περ 
οΰκ άπείρηταί σοι, φιλίαν βούλει γνωσθήναι, γράμμα σόν εις έργον έκβάν 
τήν αϊτησιν άπαγγέλλον σταλήτω. οίδα γάρ δτι ό τήν άρχήν πρός 
ταύτην έκκαλεσάμενος πρός τήν αύτής ού δυσχεράνεις έκπλήρωσιν έκκα-
λούμενος. εΐ τι ουν έπακολουθοΰν συνορας μόνον, ίνα τύχη βοηθείας ό 
γέρων, ποιεΐν μή άπαξιώσης· δεήσεις συχνάς, ύποσχέσεις άντϊ τούτου 
χαρίτων, άντιξύων, τό τοΰ λόγου, τον ξύοντα, δόσιν | εί τύχοι τινά- και 

76. 1 0 - 1 1 Χρύσηζ - αποίυωυ: Horn. Α 1 1 - 4 2 1 2 - 1 3 κύκνειον - μέλος: Diogen. 5,37; 
Greg. Cypr. 2,78; Greg. Cypr. Μ 3,84; Macar. 5,40; Apost. 10,18; Karathanasis 246 16 γήρα; 
Τιθώνειον: Zenob. 6,18; Diogen. 8,37; App. Prov. 4,68; Macar. 8,36; Greg. Cypr. L 3,13; Apost. 
16,57; Karathanasis 19 2 0 - 2 1 εί βούλει - ούδέν: cf. Herod. 6,106-107 32 άντιξύων -
τον ξύοντα: Diogen. 8,48; Greg. Cypr. 3,78; Apost. 17,20 

4 εχουσαν: -ν super α postea scr. A 7 Ομδς pr.: super 0- scr. η A 12 ττρόσχες A: correxi 
27 τό ante σόν primum scr. deinde oblit. A 
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γάρ μηδέ τόν Φοΐβον λόγος χαλκοΰ χωρίς εκμαντεύεσθαι. εξεις δ' άντί 
τούτων τίνα μισθόν; όσον και οίον ή δεσποτική σοι επισημαίνει παραίνε-
ση. είκασθήση δε τίνι; θεώ· των καταπονουμένων γάρ αυτός βοηθός, ό 
παλαιός μεν oöv εκείνος γέρων παρακουσθείς νόσον κατευξάμενος τοις 
παρακούσασιν επεμψεν· ό καθ' ήμας δε γέρων εισακουσθείς παρειμένας 
πρός θεόν χείρας έκτείνας άγαθών σοι μυρίων γενήσεται αίτιος· εγώ δέ 
χάριν εύρών εν τούτω λήψομαι και παρ' άλλων άφορμάς ετέρων επι-
στολών. προφάσεις γάρ τοις δυναμένοις εύποι'ί'ας πολλαί και εκκρεμείς 
αύτών γίνονται δια τοΰτο πολλοί, μή εύρών δέ, δσον άτιμότατος είναι 
φίλος τοις αίτοΟσιν ούκ αίδήσομαι λέγειν, δτι μοι και τό ύποσχεθέν παλινά-
γρετον καί άπατηλόν άπέβη και άτελεύτητον. 

77. I Τω αύτώ 

Χάριν ιδού δευτέραν παρά της υμών μεγαλειότητος αΐτοΰμεν λαβείν, 
οΰκ οΤδα δέ, εί καταθήσειν ταύτην βουληθείης αυτός, ό μεν ούν ημέτερος 
ουκ άπέκλινε πρός τοΰτο σκοπός δευτέραν προσθεΐναι γραφήν πρίν ή 
διαγνώναι εις οίον ήξει πέρας της προτέρας τό αίτημα, εφασκε δέ μεθή-
σειν ό άνθρωπος ουδαμώς, τό άπαραίτητον άφορμήν τιθέμενος της όδοΰ 
καί ώς ούκ ενεργές μή νύν δοθέν άποβήσεσθαι τό γράμμα διατεινόμενος. 
κολακικών ουν άποστάς λογυδρίων καί ιδιωτικών, ότι μοι πρός θρέμμα 
λόγων καί φίλον χρηστόν ή γραφή, εις αύτήν καθίημι τήν ύπόθεσιν της 
αιτήσεως· έπηρείας άπαλλαγήν εύροι πάσης ό άνθρωπος άνθ' ίκετηρίου 
επισείων σοι κλάδου τήν ήμετέραν γραφήν. τοΰτο γάρ σου τήν δύναμιν 
ούχ ύπεραΐρον είδώς έξητήσατο παρ' ήμών, δτι δέ μήθ' ούτος κενήν 
έσχε πεποίθησιν μήθ' ήμεΐς ούκ έπίσκοπα βάλλομεν, ύποστρέψας έρεΐ. 
τά σαυτοΰ γ ' ούν μιμού|μενος, ποθεινότατε (τοΰτο γάρ ή τό ,,εύκλεέ-
στατε" καί ε'ί τι τούς βλακώδεις όμοιόσημον ή καί ύπερέχον έπαίρει καί 
έπικλα, έμοί γ ' ούν όνομάζειν σε ήδιον καταφαίνεται), άξια καί τοΰ τρό-
που καί τοΰ γένους ποιών, δίδου τι καί θεώ καί φίλοις εύποιΐας μερίδα, 
τοις μέν τόν της φιλίας έπιτείνειν δεσμόν, τω δέ μείζονος άντιδόσεως 
διδούς άφορμήν. 

76. 33 Φοΐβον — εκμαντεύεσθαι: cf. supra ad ep. 9,24 3 4 - 3 5 δσον — τταραίυεσίζ: cf. 
Matth. 5,7 35 των καταπονουμένων — βοηθόξ: cf. 3 Mac. 2,2 3 5 - 3 7 ό παλαιός μέν — 
επεμψεν: cf. Horn A 3 3 - 5 2 39 χάριν εύρών: Gen. 6,8; 18,3; 30,27; Exod. 33,16 al. 

77. 8 κολακικών - ιδιωτικών: cf. Plat. Gorg. 517a.522d; cf. infra ad epp. 84,17-18 et 108,7 
10—11 ίκετηρίου — κλάδου: cf. Soph. Oed. Rex 3 13 έπίσκοπα βάλλομεν: cf. Herod. 3,35; 
Iulian. or. 1,11 c; Themist. or. 3,45a al. 17 δίδου — μερίδα: cf. Hebr. 13,16 
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78. Παύλω διακονώ και χαρτουλαρίω 

Και διότι σος (φίλων γάρ ό χρηστός ει) και διότι ημέτερος (πατρίδος 
γάρ ό μαθητευόμενος της αυτής) ύποτελεΐν ουκ εδει μισθούς, προχεΐσθαι 
δέ τό της διδασκαλίας τούτω νάμα δίκαιον ην, μή ένδιδόντι τό άρύεσθαι 
μόνον άλλά τό πανταχόσε περισκοπεΐν καϊ συνεσταλμένος χείρας όράν 
προθέσεως εχουσιν άποκέκλεισται ήμΐν εκείνο ποιεΐν μή άγνοοϋντι γάρ, 
οιδας, οποία λέγομεν καιροϋ φορά περιεστοιχίσμεθα. τό μέντοι σταλέν 
γνώμης άπλής ένδέον εΐχεν ουδέν του γράμματος αύτη τή συναποστολή 
βεβαιούν. | τό μέν γάρ άσαφή τά τοΰ νοϋ, τό δέ δήλα τά άπό καρδίας 
έκκαλύπτων, τό τοΰ λόγου, ποιεί. 

79. Θεοδώρω πρωτονοταρίω 

Οϊαις ουκ οΤδα πεποιθώς έλπίσιν ή πάντως μηδ' δ ποιεΐν ήρεΐτο τή 
κατοχή τοΰ πάθους εΐδώς ικέτης προς ήμας έγένετό τις των σών και δι' 
ών έλεγε και δι' ών έποίει τά ικετών ένδεικνύμενος. ελεεΐν μέν ουν εΤχον 
αύτόν και τής συμφοράς και τής παρακοπής ένεκα τών φρενών κατελεεΐ-
σθαι γάρ άξιος και κατ' άμφότερα ήν, ότι τε τοιούτου προσώπου ξένον 
εδειξεν έαυτόν, ότι τε καταφυγής ούκ άσφαλοΰς έδεήθη καϊ μετά τήν 
πρεσβείαν παραλογισμού μοίρα καθιστών έαυτόν, άναλεγόμενος δέ τό 
μετά τήν άπόπτωσιν έκείνω πραχθέν, βλέπων δέ ταύτά συνδρώντα και 
όν τούτω προσήκοντα έδήλου ή επιφάνεια, ός και σχήμα πάντοτε και 
τρόπους ύποφαίνει μοι άνδρός αγαθού, άρα ού κενή μοι ή πρός τόν 
κύριόν μου τόν πρωτονοτάριον | συνήθεια γέγονεν ού μάτην δέ πρός έν 
ό νούς άπησχόληται, άπό τούτου πρός τούτο μή μεταπίπτων, ήν έξ 
άρχής ύπόνοιαν εδωκεν, ώς ού φαύλην ουσαν, τηρών εις άεί. ού γάρ άν 
ύπεύθυνος καϊ άπόβλητος, άξιών μετά τής άνακλήσεως και πολλών 

78. 4 τό τής διδασκαλίας — ναμα: cf. Orig. fr. 54 in Ioann. 4,12 (p. 528,27 Preuschen) 5 
συνεσταλμένος χείρας: Ioann. Chrys. hom. 88,4 in Matth. (PG 58,780,12); Cyril. Alex, comment, 
in Is. (PG 70, 1292 A) al. 9—10 τό δέ — ιτοιεΤ: locum non inveni 

8 αύτήν ex αύτη litt, ν suprascripta fecit A 

79. 5 τταρακοττής — φρενών: cf. Eur. Hipp. 238; Joseph, de bello Jud. 1,506 

13 μή AmB 
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εύρέσθαι λύσιυ χρεών, καταφυγίου χρείαν έσχεν, μικρού δέον 'Αρμοδίους 
ζητεΐν ή Άριστογείτονας, εΐ τι παρά τ ω κυρίω συνοράν εϊχεν έμέ των 
άλλων καθυστερεΐν. τον δ' δν εΐρηται ταϋτα γνούς, οϊδ' δτι και θάρσος 
τό ήμέτερον Θράσος και νήψιν την εκείνου λογίση παραφοράν και λέων 

20 ών δήγμα τταραλογίση μυός, τταρ' αύτοϋ μεν ου, παρά Θεοΰ δέ της άφέ-
σεως ταύτης κομιεΐσθαι την άμοιβήν προσδοκών. 

80. Τοις της σχολής έπιστατοϋσιν 

Οΰ πικρός εγώ διαιτητής τό αίρεθέν ύμΐν έκφαυλίζων, έπιψηφιζόμενος 
δέ τά παρ' έμαυτοϋ. άλλ' έσομαι τής αΐρέσεως σύμψηφος, εί μία τών 
πάντων γνώμη και οΰ διάφορος και εΐ πρός ζήλον άλλ' οΰκ εις έριν όρα. 

5 κρίνατε ουν έν | ύμΐν αύτοΐς· δ κριθέν άπ' άρχής εχον την άρχήν αγαθής 
τελευτών δ' εις χρηστόν, έξει τό τής παροιμίας έπισφραγίζον ,,άρξομαι 
δ' έξ άγαθοϊο, τελευτήσω δ' ές άμεινον". έμοί δ' ου τό πλήθος δόξα άλλ' 
ή τών όντων ύπόπτωσις. 

7 9 . 1 6 - 1 7 μικροΰ δέον — Άριστογείτονας: cf. Herod. 5 , 5 5 - 5 6 20 δήγμα — μυός: cf. 
Apost. 11,82 2 0 - 2 1 παρά θεοΰ — προσδοκών: cf. supra ad ep. 51,89 

17 ζητεΐν: ει ex corr. A 

8 0 . 6 - 7 άρξομαι — άμεινον: Liban. ep. 67 (Χ p. 67,9 Foerster) 

5 εχον Apc: έχων Aac 
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81. Θεοδώρω κουβουκλεισίω και βασιλικώ κληρικώ 

Τό της τύχης ταπεινόν ημών διαγνούς γράμμασιν έχρήσω τοιούτοις 
καθικνεΐσθαι δυναμένοις μέχρι και μυελών, άλλ' ούτε σοι τ ώ ύπηρετεΐν 
βασιλεΤ και έπήρθαι τύχη μέτρον ύπερβαίνειν δέδοται γλώττης, ώς 
άκριτα φθέγγεσθαι και τών άπαιδεύτων τους πεπαιδευμένους μη δια-
στέλλειν, ουτε ήμϊν συνταπεινοϋν τη τύχη της παιδείας επετράπη την 
παρρησίαν, προβατώδεις ώστε και ηλιθίους ύποτοπεΐσθαί τισι τ ώ 
δηγμόν ύβρεως άγνοεΐν. βαρύνεσθαι γ ό ρ ύ π ' αύτής και τον λίαν έσθλόν 
και φέρειν ταύτην ούκ έξισχύειν ραδίως οΐ ημέτεροι εΐρήκασι ποιηταί. 
ούτε ουν ώς ενδεής φρενών τήν έπίπληξιν άγνοήσας ούτε εΐξας, πλεΐον 
ούχ οΐός τε ών τών άλλων φιλοσοφείν, τά άπό καρδίας τ ώ τούς σούς 
θυμο|δακεΐς είναι λόγους δηχθείς την ψυχήν γράψαι προήρημαι. δει σε, ώ 
χρηστέ φίλε, ει δέ ταπεινοί σε τούτο, δέσποτα και υπερέχων και διάκονε 
βασιλέως και κύριε, τούς ήγεμόνας της παιδείας, ίνα μηδέν πλέον ειπω, 
τιμαν. τό δέ αύθάδως κατεπαίρεσθαι τούτων και τραχέως άνδραπόδοις 
ώσπερ προσφέρεσθαι, σκόπει μη ούκ άνδρός είδότος έστϊ παιδείαν τιμάν. 
γέγονας δέ όποιος ε! και σφαλέντας ημάς εγνως εις σέ, παιδός ενεκα δεομέ-
νου πα ιδαγωγού , τοιούτος ήμΐν έπενεχθεϊς ή πάντως και τοις νώτοις 
ημών έπέθου πληγάς, ένα τών δημοσίω κατειλημμένων άδικήματι λογι-
σάμενος. ολίγα σοι ταύτα, τήν γραφήν άποτείνειν ού θέλοντες, εΐπομεν. 
άγνοών δέ ΐσθι και τούτο, ώς άκροατάς μειζόνων μαθημάτων έφαψαμέ-
νους έχοντες, καν αύτός ούδέν (ώ λόγοι και παιδεία, πού τό ύμέτερον 
κεχώρηκε τίμιον;) διατείνη διδάσκειν ήμας, τήν έπισκοπήν έκείνοις τών 
έλαττόνων | ένεχειρίσαμεν, τήν όσον έξήν μετά της δεούσης παραφυ-
λακής έπιμέλειαν βλέποντες, ύστεροΰντος τών όφειλόντων γίνεσθαι ούδε-
νός, ουδέ της έπιστασίας άπολειπομένοις πάντη της ήμετέρας. εί δέ φύσιν 
συνορας έναντίαν ή τρόπον κέντρου πλείονος δεόμενον και διά τούτο 
συλλαβαϊς έτι βούλει περικαθήσθαι ήμας και τών μεγάλων άφεμένους 
φροντίδων έναπασχολεΐσθαι ρηματίοις μικροϊς, παρακάλει και μή έπί-
πληττε, δτι ούτε προς τριωβολιμαίους ουτε πρός χρηστού τίνος άπο-
λαύσαντας ή έπίπληξις. εί δέ και χρέει και όφλήμασιν ύποπίπτοις , έξεις 
έπαινον έπαινετέος ούκ ών, πρός τήν εκτισιν μή άδυνατών. 

81. 3 καθικνεΐσθαι — μυελών: cf. supra ad ep. 30,28 4 έττήρθαι τύχη: cf. Lys. 2,10 5 
ακρίτα φθέγγεσθαι: cf. Horn, θ 505 7 προβατώδει ; - ύττοτο-ΠΈΐσθαι: cf. Macar. 6,8 
8 - 9 βαρύνεσθαι — ποιηταί: cf. Horn. A 214 sq. 10 ένδεήξ φρενών: Prov. 7,7 12 θυμοδα-
κεΤς — λόγου;: cf. Horn, θ 185; Iulian. or. 2,96 a; Karlsson, Ideologie et ceremonial 27 δηχθεϊξ 
τήν ψυχήν: Theogn. 910; Plat. conv. 218 a 27 κέντρου — δεόμενον: cf. Longin. 2,2 3 0 - 3 1 
ότι ούτε - έττίττληξίζ: cf. Phot. Bibl. 59,18a8-10 

11 οίος: -ό super -s scr. A 26 άττολειττομένοΐξ (seil, εκείνος 1. 23) scripsi: άπολειττομένουξ 
Α: άττολειπομένου dubitantes prop. Br-L. vix recte 27 δεόμενον Br-L.: δεομένου A 
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82. Τώ αύτώ 

Kai πώς ούκ έμελλον καταστήσειν εις εύθυμίαν τον λογισμόν και ττρός 
ήρεμίαν μετενεγκεΐν έκ πολλής ταραχής και πείσειν ήττηθήναι παρά 
πολύ τοις ποθεινοΐς σου γράμμασιν έντυχών; ότι γάρ παλλόμενον εστη-
σας, ουκ άρ|νούμενοι λέγομεν έπεί, δτι και του πάλλεσθαι αυτός την 
αρχήν δέδωκας, οΰ διεψευσάμεθα. πλήν και ή προσβολή ολιγωρίας και 
ή περιτροπή άσθενείας, και ήλέγχθημεν ό προσβολών συ και ό περιτρα-
πεϊς εγώ πάθεσιν άλόντες ψυχής· και τοϋτο άνθρώπινον. άλλ' ουν και 
περιτρέψας έχεις τό έγκαλεΐν, δτι καϊ περιτραπέντας άνέστησας. ήμϊν δε 
ούκ έξεγένετο άντισχεΤν άντέχειν γάρ ουδέ ικανοί περιτρεπόντων και 
ώθούντων πολλών, άλλως τε και ψυχήν άφιλόσοφον έχοντες, καν τό ουκ 
δν ώς δν ή φιλόσοφος μοι τ ω δντι και άπλή διεπλάσω ψυχή. είχε μέντοι 
έξετασθέν μετά τοΰ ήδέος τό γράμμα και πρόσαντες· δόξαν γάρ άπετεί-
νατο τύχης έξειν ούκ έχον τήν ήμετέραν γραφήν. και τούτο δια τής άπο-
φάσεως έδήλου, τό ούκ είναι τύχην παρά χριστιανοΐς. άλλ' εΐ τό τής 
τύχης δνομα σκανδαλίζει σε, άπαλλάγηθι τοΰ σκανδάλου· έκάστω γάρ 
ήμών ή τέχνη άπό τριών τούτων, ψυχής, σώματος, τύχης, ή των έκτος 
έχει I διορισμόν, έπαίνου ή ψόγου δίδωσιν άφορμήν. και έστι ψυχής μέν 
δτι δίκαιος ή άκρατής, σώματος ότι εύσθενής ή άκαλλής, τύχης δέ δτι 
εύπορος ή άδοξος, και εί τ ώ τής τέχνης έπομένους σκοπώ τό τής τύχης 
εύρες δνομα χρησαμένους, μή και έξηρτήσθαι νόμιζε τής τύχης ή μας, Θεώ 
δέ μάλλον τείνειν τό όμμα και πρός εκείνον βλέπειν, παρ' ου συμφερόντως 
τά ήμέτερα διεξάγεται, καν ίλυώδεις δντες και σαρκικοί φρονεΐν ού Θέλο-
μεν τά τοΰ πνεύματος, είχε δέ τι και ονείδους, πολλών λέγων άρχειν ήμάς 
και άνδρών θηράσθαι τιμίων και μεγάλων τιμήν και γνωρίμους είναι και 
μεγιστάσιν, οι και τοις ύπό χείρα σχεδόν άγνοούμεθα, χειρισόφων ή φι-
λοσόφων εθελοντών είναι πολλών, και φιλαυτίας μάλλον ή φιλαλληλίας 
επικρατούσης, και δώρων άλλ' ού λόγων φιλοτιμουμένων τά νϋν μήτε 
τά τοΰ πλησίον άλλά τά εαυτού ζητούντος εκάστου, άλλ' ούτε, ώς 
υπείληφας, τό έπαινετόν ούκ έχειν σε είπομεν (πώς γάρ άν οι μηδέν έπαί-
νου (άξιον) πεποιηκότες ήμεΐς | τον κατά πολλά δίκαιον έπαινεΐσθαι 

82. 4 τοις ποθεινοΐς σου γράμμασιν: Phot. ep. 271 ,2-3 (II p. 220 Laourdas-Westerink) 
8 - 9 άλλ' ovv — άνέστησας: cf. Plat. Crat. 418b 1 1 - 1 2 κάν — ώς δν: cf. Plat. Soph. 263b 
19 σώματος — άκαλλής: cf. Lucian. hist, conscr. 48 21—22 θεώ — όμμα: cf. 4 Mac. 6,26 
23 - 24 καν ίλυώδεις — πνεύματος: cf. Rom. 15,27; 1 Cor. 9,11 2 6 - 2 9 χειρισόφων — εκά-
στου: cf. Lucian. rhet. praec. 17 

6 προσβολή: -σ super -β scr. A 17 ή Darr: ή A 31 άξιον add. Br-L. 
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άμοιρεΐν επαίνου διετεινάμεθα;)· άλλ' ούκ, εϊ τις επαινείται, ήδη και καθά-
παξ έπίκλημα διαπέφευγε μέμψεως· σάρξ γάρ έστιν, ή συνδεδέμεθα, και 
ττλείους τοΰ προσκόπτειν παρέχει τάς άφορμάς. έπανήξας δ' ουν όμως 
ήμάς πρός τό εύθυμεΐν, δτι και οΰτω ληφθέν λαβήν μειώσαι την άγάπην 
ή τόν αγαθόν τρόπον ουκ έδωκεν, και θάρρει τούτου γε ένεκεν, δτι όσα 
συντείνει πρός παιδείαν τοΰ παιδείας δεομένου πολλής ούκ έλλείψομεν, 
και κατενώπιον ήμών τους αυτόν διερωτώντας ίστώντες και αυτοί τά 
έκείνων άναπληροϋντες ελλείμματα, καν μέν έχουσα προέλθοι καρπόν ή 
σπουδή, τό ζητούμενον έξεις- τό πρόθυμον δε αν εις άξιον, δπερ άπεύχο-
μαι, κατ' ευχής άποβή, και ήμεϊς την ην έγραψας έχειν φροντίδα περί 
ήμών άποβασαν <έξομεν) και μή έκεΐ μέν χάριν είσόμεθα, ώδε δέ ούκ 
άχαριστήσομεν. σκώλα γάρ έν μέσω πολλά και οΰ καθ' δ θέλοι τις ή 
έκβασις γίνεται. 

83. I Θεοδώρω πρωτοσπαθαρίω και μυστικώ 

Ό καιρός ανάγκης, ταχυτήτος τό πράγμα δεόμενον- δεξιός ό κατε-
πείγων φίλος έμέ· ή άθυμία τούτου πολλή· ό ταύτην άφαιρήσων προετεί-
νετο τίς; ή πολλών υπόμνησις άνίσχυρος ην ή χρηστή σου μετ' άλλους 
προσηγορία παρήν παρακαλεΐν έκεΐνον ένήν άνανεύειν ούκ η ν ή άπο-
ρία προσήν ή παρρησία άπήν τό θαρρήσαι έπήν έμποδών ουδέν άδυ-
νατεϊς κατ' ούδέν συνεργοϋντα έχεις πολλά· κατανεϋσαι χρεία λοιπόν 
τοΰτο γάρ ή χάρις και τό νΰν έπισπεϋσαν βιάζεται. 

8 2 . 33 σάρξ — συνδεδέμεθα: cf. Gen. 2,23 3 4 - 3 5 έπανηξας — εΰθυμεΤν: cf. supra ad 
1. 2 sq. 

37 συντείνει: -ν pr. ex μ corr. A 42 post άττοβδσαν lacunam statuit et voce εξομεν supplevit 
Kamb (cf. ep. 90,7) 

83 . 2 Ό καιρός — τό πραγμα: cf. Eccl. 3,1 sq. 2 - 3 δεξιός — έμέ: cf. Pind. Nem. 3,8; 
Aristoph. nub. 428.834.1111; vesp. 1265 al.; cf. infra ad ep. 102,13 

8 γάρ Ap c : vüv Aac 
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84. Τώ αύτώ 

Θαυμάζειν έπήει μοι κατά διάνοιαν τό φιλότιμον του σκοπού, έξανί-
στατο δέ λογισμός έτερος τοΰ θαυμάζειν άπανιστών. και ή μεν εκείνα είχε 
σκοττεΐν, πώς έττΐ άσυνήθει καί άδόξω και άγνώτι σχεδόν έπίτασιν τοΰ 
άποβήναι τό γνωσθέν τ ω γράμματι κατεβάλου τοιαύτην, και μεταπεσεΐν 
εις τό μή θαυμάζειν είχε βαρέως- ό δέ θαυμαστόν ουδέν άντετίθει, | χρη-
στοηθεία μαρτυρούμενον άνθρωπον τοιαΰτα ποιεΐν έπεί πώς σχοίη βα-
δίζων ϊσην τοις άλλοις όδόν πρός εκείνους διαφοράν; και ποΰ της παι-
δείας ό μέτοχος των άμετόχων ταύτης φέρειν τι νομισθήσεται πλέον πρός 
τους άγκαλιζομένους παιδείαν σεσοβημένος, άλλ' ού την έπιβάλλουσαν 
αΰτοΐς έκ καρδίας απονέμων προαίρεσιν; και είχε μεν τό ΐσχυρόν ή των 
τοιούτων άντίθεσις λογισμών, διά δη τοϋτο και τοΰ ΰποπεπτωκότως 
γράφειν, πρός τίνα εΐδότες ή γραφή, παραιτούμεθα, ούχί τ ω φίλοι είναι 
βρενθυόμενοι, οΐ και τό δοϋλος δνομα καταιδούμενοι, τω φωνάς δέ τοιαύ-
τας πεπεΐσθαί σε άποσείεσθαι. πάντως δέ ούτε τ ω μή πέρα τον έπαινον 
ύπέρ τοΰ πραχθέντος άποτείνεσθαι άναίσθητοι της χάριτος κριθησόμεθα, 
έπεΐ τούτου άπόστροφος ώς άρετής έπίστροφος εΤ, ούτε τ ω εις επαίνου 
καταστήναι μοΐραν περιττοί ή κολακικοί, δτι τό μή έπαινεΐν άνοια τό 
καλόν, τοΰ δ' εις όμιλίαν έλθεΐν | της μεγαλοπρεπείας σου, κάν εύχής 
έθέμεθα έργον, εΐ μή ό στενός μετά τοΰ καιρού βίος και τό ταπεινόν ημών 
κώλυμα η ν εκείνο μέντοι εύχόμεθα, πεΐραν σέ τίνος κακοΰ μή λαβείν, κάν 
κακών ουκ εστι τις άπείρατος. 

85. Λέοντι μητροπολίτη Σάρδεων 

Έ χ ω τι τοιοΰτον όραν περί έμαυτόν, ταλλα φύσεως ούκ ών δεξιάς εξ 
ών έχόμενος, ου άν ή δρασις μετά της άκοής άντιλάβηται, τ ω μή άντιλα-
βέσθαι κατά καιρόν μεταμέλομαι. και τί γάρ τούτου άσυνετώτερον, τοις 
μή χρόνω σχοΰσιν άδιάψευστον τοΰ καλού ή τοΰ κακοΰ τήν ύπόνοιαν 
προσέχειν εική; ένΐ περιεσκόπησα ούχ άπλώς έπιβάλλειν. πολλοίς ό 
οφθαλμός έπέστησεν ό ημέτερος καί μήτε διά λόγων ώμιληκόσιν, οϊ τον 
προβολέα οίος, ώς οί καρποί τά δένδρα δεικνύουσι, μήτε συνήθεια, ή καί 
τό τισι προστετηκέναι δίδωσι, τό προσόν καλόν έξενεγκοΰσιν εις φώς, 
έπεισε τόν της καρδίας πόθον τούτοις προσσχεΐν καί εις άεί παραμέ|νον 

84. 6 / 7 - 7 χρηστοηθεία — άνθρωπον: cf. Demetr. eloc. 244 (p. 51 Radermacher); schol. 
Horn. Σ 395 8 - 9 της παιδείας ό μέτοχο?: cf. Isocr. 4,50 1 7 - 1 8 επαίνου — κολακικοί: 
cf. supra ad ep. 77 ,7 -8 22 κακών — άπείρατος: Orph. lieh. 16; Diod. Sic. 1,1 
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τό της αγάπης άττοσφζειυ έμπύρευμα. ουκ είχε δέ τι καταιτιασθαι της 
πρώτης έπιβολής ή μετά ταΰτα έφ' ένι καί δευτέρω διάγνωσις· άλλ' εί 
καί μη άκαίρως προσέξειν τη μετά ταΰτα πείρα έγίνωσκον, εύλαβώς και 
ούτως εΐχον άπονέμειν τον επαινον έμαυτώ. διατί; δτι μή τ ω όφθαλμώ 
τό παν επέτρεψα της επιβολής ούδ' ή εκείνου περιαγωγή την κατά 
βάθους μοι δέδωκε γνώσιν, έπήνουν γάρ, εί ούτως ην, ώς Άστυδάμας τά 
έμαυτοϋ. εκείθεν δέ μοι και τήν έναπέρεισιν ου ματαίαν έχει ό οφθαλμός 
και ή μετ' αυτόν διάσκεψις άπαραποίητος γίνεται και μείωσιν ό εγκάρ-
διος ου δέχεται πόθος· δθεν ουδέ θέλοντι προσγίνεται τό μεταφρονεΐν. 
και γάρ, εί τό καλόν, δτι προς εαυτό έκκαλεΐται, εΐρηται πάντως, πώς 
τόν δι' δλου τήν τοϋ καλοΰ στέρξαντα κλήσιν, ώς τούτω παρά πάντων 
τών άγαπώντων τό καλόν έξακούεσθαι τ ώ ονόματι, μή άγαπαν αίρήσο-
μαι έκ ψυχής; πώς δέ και τρυφαν τής εκείνου θέας ουκ επιστήσω τόν 
όφθαλμόν; | και πώς τους περί τούτου δέχεσθαι λόγους ούκ έπανοίξω 
τήν άκοήν; είς τούτο γάρ εγώ μοίρας επαίνου ού πάντη άμέτοχος, τοιού-
τοις άνδράσι θέλων συγγίνεσθαι και τόν είς αυτούς άπλήστως εχειν 
άδιάβλητον έρωτα, και μεταπίπτοντά με είς έτέραν δόξαν εύροι τις ου-
δαμώς, έπεί ολίγους εΐδον τό οίκεΐον είς άπαντας άνθρώπους, ώς ό τών 
δλων ειπεν θεός, έπιλάμψαντας φώς. τοιούτος μοι προσγέγονε καθαρός 
καϊ δόλου άμέθεκτος πόθος πρός σε τόν καϊ θεώ και τά θεοΰ φρονοϋσιν 
έγνωσμένον άνθρώποις και έκ τοιαύτης προφάσεως. καί ούτως όλον σε 
ό νοΰς ό ήμέτερος άνεμάξατο, ώς μήτε σχεΐν άναμνήσεως χρείαν, έξ ου 
τήν τιμίαν έμοΐ προσλαλιάν τό ταπεινόν ήμών έδέξατο ους, έντυπω-
θείσης ώσπερ εν τούτω τής μνήμης εκείνης, ή διηνεκή τήν οιονεί συνόρα-
σιν περιφέρουσα καϊ συνομιλίαν κατευφραίνει καϊ τόν πόθον ήμών διεγεί-
ρει. καί ην άν μή συγχωννύμενος ό πόθος άλλ' είς τό φανερόν προερχόμε-
νος, εί χαμαί κειμένους ούκ είχεν ήμας ή συσχού|σα και συνθλίβουσα τοΰ 
βίου περίστασις. νϋν δέ φιλεΐν μέν καί τρόπω τινί προσίεσθαι βιαζόμεθα, 
άνθέλκειν δέ πλεϊον πειρώμεθα εαυτούς, άετοΐς ού δυνάμενοι κολοιοϊ δντες 
παρίπτασθαι. άλλ' εί μέγα μοι καί τοϋτο ύπήρχεν, ήν δμως έκκαλούμενον 
πρός τόν σον τίμιον χαρακτήρα, εί μετάκλητος έγενόμην δι' άποστολής 
συνδούλων έμών. τό δέ τοιούτον πρός τοιούτον έλθεΐν πασαν άφορμήν 

85. 11 αγάπης — έμττύρευμα: cf. supra ad ep. 50,10 15 -16 κατά βάθους — γνώσιν: cf. 
Rom. 11,33 16 -17 έπήνουν - έμαυτοϋ: Zenob. 5,100 (V p. 420 Bühler); Apost. 5,30b; 
15,36; 18,8 c; Karathanasis 50 17 τήν έναπέρεισιν — οφθαλμός: cf. supra ad ep. 21 ,7-8 
20 εί τό καλόν — έκκαλεΐται: Etym. magn. 485,55-58 2 3 - 2 4 της έκείνου — όφθαλμόν: ν. 
supra ad 1. 6 - 7 2 4 - 2 5 έπανοίξω τήν άκοήν: cf. Marc. 7,35 26 άνδράσι — συγγίγνε-
σθαι: cf. Plat. conv. 217 b; Gorg. 470 d 2 8 - 2 9 έπεί - φως: Matth. 5,16 30 τά θεοΰ φρο-
νοϋσιν: Matth. 16,23; Marc. 8,33 3 1 - 3 2 καί ούτως - άνεμάξατο: cf. Epict. 2,23,3 3 9 - 4 0 
άετοΐς — παρίπτασθαι: cf. supra ad epp. 29,2 et 43,50-51 

11 δετί A: correxi et distinxi 20 γάρ cum Aac Br-L.: γά falso Apc 
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άπωθεΐσθαι συνορώ παρρησίας· οΰχ δτι τό διαπραχθέν μέγα (μέγα γάρ 
τοις συννεφεΐς εχουσι τάς όφρϋς, τοις διά Θεόν δε τοϋτο ποιοϋσιν οΰ 
μέγα), άλλ' ότι, χάριτος έπειδάν έγώ τύχω τοιαύτης, τό έμαυτοϋ 
σκοπών ευτελές ούδ' άντωπεΐν οΐός τε τοις χαρισαμένοις ειμί. και στε-
νάζω μεν, δτι τοιούτοις άνωμάλοις άττήντησα καιροΐς, άνακτώμαι δέ, δτι 
ταΰτά πάσχοντας και ετέρους βλέπω, και εί μή προελήφθης ή άγια μοι 
τω δντι ψυχή παρά των ουδέν ή τοϋτο έπιτηρούντων, γραφέως ποιη-
σάμενος πρόσληψιν εδειξα άν έξ ενός, εις οϊαν τό της παιδείας καλόν 
άπέρριπται καταφρό|νησιν. και ταϋτα συνέγνων γράφειν, μή τι των 
υπέρ έμέ λογισάμενος (φρενός γαρ έξεστηκυίας τοϋτο) άλλ' δτι παιδείας 
μεθ' ετέρων ή αυτός έφιέμενος, περικοπτομένην βλέπω τω βραχεί τοΰ 
καιροϋ πριν εις τέλος ήχθαι τήν εφεσιν. καϊ διά τοϋτο έπαινεϊν τόν εΐ-
πόντα πως έχω, άσκεΐσθαι μεν τό τιμώμενον, άμελεϊσθαι δέ τό άτιμαζόμε-
ν ο ν . 

86. Παρθενίω άσηκρήτις 

Ό παρ' ήμών έπιτραπεϊς παις τό τοΰ Σοφοκλέους παρά σοϋ βιβλίον 
λαβείν, είτε τοις παιδικοΐς άθύρμασιν άπασχοληθεϊς είτε πολλάκις έλθών 
και των έλπίδων ύποστρέψας κενός είτε τι παθών έτερον, δ συμβαίνειν 
εικός τοις ουκ ιδίαν, άλλοτρίαν δέ κόπτουσι θύραν, τελευταΤον ωχετο και 
αυτός, ώς οιμαι, προς τό της πατρίδος έδαφος ουκ ήρινοϊς άνθεσιν άλλά 
φθινοπωρινοΐς θεάμασιν ήσθησόμενος, έγκρατεΐς ήμας τοΰ βιβλίου μή γε-
νέσθαι σπουδάσας. και νϋν της αυτής αύθις έχόμεθα παρακλήσεως άντι-
βολοϋντες λήψεσθαι τοϋτο και τήν αύτοϋ τιμήν ου καταβαρύνουσαν 
ήμας δηλω|θήναι. ώς γάρ σοφός άνήρ τών νϋν παιδευομένων τό 
άσυγκρότητον και τό τών κρατούντων άνάλγητον έπιστάμενος, ευ οΐδ' 
δτι, φιλότιμος ών, τήν άβαρή καταβαλεΐν άπεμπολών αϋτό κατανεύσεις 
τιμήν. 

8 5 . 44 συννεφεΐς — όφρΰς: Philostr. Jun. imag. 17,1 (p. 40,24 Schenkl-Reisch) 5 5 - 5 6 άσκεΐ-
σθαι μέν — άτιμαζόμενον: Plat. resp. 551 a 

55 πώς fort. A a c 

86 . 3 τταιδικοΐς άθύρμασιν: cf. Horn. Ο 363; σ 323 al. 5 κόπτουσι θύραν: locus communis; 
cf. e.g. Aristoph. nub. 132; Plut. 1097; Xenoph. hist. Graec. 5,4,7; Andoc. 1,41; Menand. Epitr. 
1078 (720); Peric. 184(64); Philodem, de vit. 17 (p. 30,7 Jensen); Phot. Bibl. 279,535b26-31; 
Suda κ 2062 al. 6 ήρινοΐς άνθεσιν: Horn. Β 89 al.; cf. supra ad ep. 4 9 , 9 - 1 2 et Karlsson, 
Ideologie et ceremonial 112 sq. 
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87. Ιωάννη μαθητή 

Ούτε την της άττοστάσεως μεταμέλειαν ούτε την δι' ιάμβων επι-
στροφή ν παρωθούμενος (μη είς ΰπόληψιν ττέσοι τοιαύτην ό νους) παρα-
βάλλω^} έκείνοις ή μας τοις ή δι' ύπεροψίαν ή δια τρόπον σκληρόν της 
έμπεσούσης (οία της ταπεινής ημών ή ασθένεια φύσεως) μη μεθισταμένοις 
οργής, και τί τό ποιήσαν εις τοϋτο ουκ εστι την σιωπήν; τοΰ άδελφοΰ 
τοΰ σοΰ τό αύθέκαστον, τό άκατάλληλόν τε των αύτοΰ λόγων, ή τε 
τής άληθείας άποστροφή και ή τής μικρολογίας επιστροφή, δέον, εϊ τής 
άληθείας και προ τής άληθείας τοΰ δικαίου προετίμα μηδέν, αΐρεϊσθαι 
ποιεΐν εκείνα τά και άκοντας ήμάς εις άρέσκειαν αύτοϋ προκαλούμενα- ό 
δέ εϊλετο μάλλον άνάδελφος, άφιλος, άδικος όνομάζεσθαι ή του δικαίου 
φύλαξ και των φίλων, ϊνα μή παιδευτών εΐπω, | θεραπευτής, προς δέ και 
προνοητής του όμαίμονος. ήμΐν δέ δυσφοροΰσι τίς εγκαλέσει πετρώδει 
γ ή ρίψασιν, άπείροις ουσι ταύτης, τον σπόρον και κόνιν άμησαμένοις 
άλλ' ούκ άστάχυας; οίον δέ και τό άποβάν μάνθανε- συ μέν αιτείς, τυχόν 
καλλιεργίας δεόμενος· άρνοϋμαι δέ ό καλλιεργών εγώ· ό χρόνος παραμεί-
βεται, σϋ δέ τίνων οϊδας τητα. αΐρεΐται δέ ό καλός επίσκοπος κλαίοντας 
μέν ήμας βάλλειν τά σπέρματα, αΐρειν δέ ουκ έν άγαλλιάσει τά δράγ-
ματα. ούκ οίδε δ' δτι τριβόλων μενεϊ και άκανθών μεστή ή χώρα τή 
άνεπισκόπω ταύτη επισκοπή. 

88. Τώ Πατριάρχη 

Δέον ην και τό τοΰ έργου βαρύ και τήν εις τέλος σκοποΟντας τούτου 
προαγωγήν τήν ήμετέραν υπερβαίνουσαν δύναμιν σκυθρωπή ν άναλαβέ-
σθαι διάθεσιν και κατοκνήσαι και άπειπεΐν και πώς γάρ μή ώδυνήθημεν 
και εις οκνον και άπαγόρευσιν ήλθομεν, οι διά τά συνέχοντα κακά και 
τήν ήμετέραν καταδαπανώντα ψυχή ν τής σής | δεσποτικής χειρός συν-

87. 8 τής άληθείας άποστροφή: Tit. 1,14 8 - 9 εϊ — μηδέν: cf. Aristot. eth. nie. 
1096al6-17 11 άνάδελφος — όνομάζεσθαι: Eur. Or. 310 13-14 πετρώδει γή ρίψασιν: 
Matth. 13,5 14 κόνιν άμησαμένοις: Soph. Ant. 602 (mss.); cf. P. Ε. Easterling in Dionysiaca, 
Cambridge 1978, 148-149; cf. infra ad ep. 92,14 et 93,11 17 σΟ δέ - τητα: cf. Hesiod. Op. 
408-409 17-19 αΐρεΐται - δράγματα: Ps. 125,6 19 τριβόλων - χώρα: Gen. 3,18; Os. 
10,8 

3/4 παραβάλλω Kamb: παραβάλλων Α: παραβάλλεις prop. Br-L. 5 μεθισταμένους A: 
corr. Br-L. 
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ετπλαμβανομένης δσαι ώραι δυνάμενοι f προς τό μή έπισχύουσαν σχεΐν 
και έπέχουσαν εγνωμεν f . δέον δε και πρός τό του καταβαλλομένου κό-
που τέλος ότι άχρηστον άττιδόντας και ευτελές και δτι παρά φαϋλον 
τίθεσθαι μέλλοι και λογίζεσθαι εις ουδέν, χερσί τε προσριπτεΐσθαι πολ-
λών, βαθεΐ μεν της άθυμίας συγκαλύπτεσθαι γνόφω τω μόνοις έν ήμΐν τό 
της παιδείας άτιμάζεσθαι τίμιον, προς άναβολήν δέ πλέον όράν, τω μή 
άπορεΐν έτέρω τρόπω τήν τοιαύτην σπουδήν καταπράξασθαι, άλλων 
μεν σχολήν ευρισκομένων έχειν, άλλως τε και τοϋ πρωτοτύπου μή πλέον 
άπαιτουμένων, τή οικεία προστιθέναι γραφή, κληρουμένων πρός τοΰτο, 
ήμών δέ πρός έπίσκεψιν τής εκείνων άφοριζομένων γραφής τοΰτο μεν 'ίνα 
μή παραλογισμού ταττώμεθα μοίρα, καν άξιοι παροράσεως, τοΰτο δέ 
ϊν' εις έργον ή δεσποτική κέλευσις προαχθή (άδυνατήσεις γάρ κατ' ουδέν 
συλλογήν ών ή χρεία ζητεί ποιεΐσθαι | βιβλίων) τοΰ δια τής έξω γραφής 
παρεντίθεσθαι, ει' τι των άμφιβόλων και διορθώσεως έπιδεομένων ευρί-
σκεται, κυρουμένης δηλονότι και ταύτης κάκείνης έπικρίσει τών πρός 
ταϋτα δεινών, ουκ οΤδα εί άναμφίβολον τήν παράθεσιν έχουσών, έως άν 
εις πολλά μέχρι και νϋν τά τής άμφιβολίας όράται και ή έτέρα πρός τήν 
ετέρου έπίκρισιν διαμάχηται. και ταΰτα μέν ό λογισμός πριν ή τή βίβλω, 
άφ' ής ή μετεγγραφή γενέσθαι παρεκελεύετο, <έπιβαλεΐν> τους οφθαλ-
μούς έμελέτησεν ότε δέ αί μέν χείρες τό βιβλίον ανέπτυξαν, έπέβαλε δέ 
τούτω ό οφθαλμός, άναπολεΐν δέ ταΐς έξω παραθέσεσι και ό νούς έναπήρ-
ξατο τόν τούτο διορθωσάμενον (είχε δ' ούτω και ή αλήθεια), έθαύμαζον 
εϊ τις εχοι συνεπισκεπτόμενος πλέον τι διατείνεσθαι συμβαλεΐν και εί έστι 
τις ό διατεινόμενος και λανθάνον εύροι (φύσεως γάρ άνθρωπίνης τούτο) 
τοσαύτης δεΐσθαι άκριβούς έπιδιορθώσεως, ώς ούκ έξαρκεΐν παρεντιθέναι 
τούτω και τό περιττεύον ή έλλεΐπον σημείοις ολίγοις ποιεΐν | έμφανές, 
άλλά δι' ετέρας μετεγγραφής και ετέρας συνεπισκέψεως έπικρίνεσθαι· ϊνα 
τί γένηται; ϊν' έτερος μέν ό Χριστός γράψη, άπαλείψοι δέ τήν προσθήκην 
άλλος τοΰ άρθρου, ό δέ μεταβάλοι τό Θεός άντ' εκείνου; ή ϊνα ό μέν τή 
κάτω, ό δέ τή μέση, ό δέ τή άνω στίξοι στιγμή; άλλ' ϊνα τό χωρίον ό 
μέν κατ' άρσιν, ό δέ κατά πρόθεσιν, και ό μέν κατ' έρώτησιν, ό δέ μή 
κατ' έρώτησιν άναγνώ; άπρόσδεκτος ή και έπισφαλής έσται διά τοΰτο 
ή τών λόγων έπιπλοκή. και πού ή έν τίνι καϊ λόγω ποίω τά τής έπικρί-

88. 16-17 τοΰτο μέν - μοίρα: cf. Col. 2,4 26 τό βιβλίον ανέπτυξαν: Herod. 1,125; 
Anth. Pal. 15,23 al. 3 1 - 3 3 τοσαύτης — έπικρίνεσθαι: cf. Ioann. Sard, comment. Aphth. 12 
(p. 227,1-5 Rabe) 

7 - 8 πρός — εγνωμεν: non intelliguntur 16 γραφής: γ postea add. A 25 μετεκγραφή 
A: correxi (coll. 1. 52) 25/26 ante τους οφθαλμούς lacunam statuit Br: έπιβαλεΐν (coll. 1. 26) 
suppl. Kamb ττροσέχειν prop. Br 32 τοΰτο A: correxi 32.35.38 ή A 39 ή έν τιυι A 
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σεως στήσεται; ή πάντως ουδαμώς, λόγου λόγω παλαίοντος, και τό 
οίκεΐον συνιστώντος εκάστου, τάϊς ετέρων διαφθονουμένων έπιβολαΐς, 
και συγκαταβατικώτερον ου συνερχομένων ττρός εαυτούς ύφεσιν ώστε 
μή τή τοιαύτη συνελεύσει της ΰψούσης τέως λαβείν ύπολήψεως; έμοί δε 
πρώτον μεν f έπεί τών εισαγομένων εΤς, ικανή των Οπερ έμέ ή έπίκρισις, f 
δεύτερον δέ, πολλών όντων έν οίς θεωρείται προσθήκη < ή ) έλλειψις, 
συλλαβής προς τήν έξης ενωσις ή διάστασις, | στιγμών διαφωνουμένων 
άνάγνωσις, έκεΐνά μοι πάντως αιρετά, α μήτε τον νούν συγχεΐ μήτε τόν 
λόγον μειοΐ μήτε τήν δύναμιν παραφθείρει του δηλουμένου μήτε τήν 
έναντίαν του πατρός άποφέρεται δόξαν. σόν ουν έστι, δέσποτα, ή τω 
υπό λογίου διορθωθέντι άρκεσθήναι άνδρός και ολίγων ή και οΰδενός 
συναιρομένων δεηθήναι πρός τοϋτο, ή έτέροις μεν έπιτρέψαι τήν άπό 
τούτου μετεγγραφήν, ήμΐν δέ τήν έπίσκεψιν της γραφής έγχειρίσαι. τό δ' 
εις άνόνητα γράφειν, ούδ' όσον, φασί, τό ους κνήσασθαι σχολήν έχοντας, 
παιδευομένους έν μέρει δέ και παιδεύοντας, ούκ οΐδα εί προνοητικώς ώς 
δεσπότη διακεΐσθαι πρός ύπηκόους όφείλοντι άξιόν σοι κριθήσεται. 

89. Θεοδώρω κουβουκλεισίω και βασιλικώ κληρικώ 

Ούκ έπιτείνω μεν τήν παράκλησιν οιδα γαρ όποία ψυχής ένέτυχον 
διαθέσει και άρκεΐν ήγημαι ταύτην άπαξ προσαγαγών. ύποφωνώ δέ ώς 
τοις άγωνιζομένοις οί έν θεάτροις συνειλεγμένοι ένδοΰναί σε μηδαμώς μέ-
χρις αν έκνική|ση τής καλής άναιδείας ή ένστασις. έπέσχες γάρ αν, εί ταΐς 
ήδη συμβολαΐς άπεκρούσθης· έπεί δέ κλίνοντα βλέπεις και μόνον ού τά 
νώτα διδόντα, στήσαι τρόπαιον προξενούν σοι τήν άνω συμμαχίαν μή 
άποκάμοις. 

88. 40 λόγου λόγω παλαίοντος: Macar. 5,67: cf. etiam supra ad epp. 25,29 et 28,4 53 τό 
ous κνήσασθαι: Lucian. bis accus. 1; salt. 2 

41 έττιβολαΤς Apc: έτπβουλαΐς Aac 44 έττεϊ — έττίκρισίζ: corruptum εϊξ αγομένων A: con-
junxi 45 ή add. Kamb 

89. 6 - 7 τά νώτα δίδοντα: Polluc. 1,165; 2,179; Plut. mor. 787 f al. 7 στήσαι τρόπαιον: 
Thuc. 2,92; 6,98; Soph. Trach. 1102; Eur. Or. 713; Andr. 694.763; Aristoph. Plut. 453; eq. 521; 
Ael. Arist. 34,46 (II p. 248,12 Keil) al. 

2 έττιτείνωμεν A: corr. Br-L. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 19:34



f. 214v ΕΠΙΣΤ. 88-91 81 

90. Τω αύτώ 

Ei ταΐς σαΐς έναττεδόθη το βιβλίον, γλυκεΐά μοι τω δντι ψυχή, ώς ή 
παράκλησις άπήτει, χερσί, μεταπεμφθήτω τω καταβαλόντι την Οπερ 
αύτοϋ ίκεσίαν έμοί. εί δε λήθη τις ύποδραμοϋσα ταΐς άσχολίαις ή άνα-

5 βολή ττρός την άνάληψιν τούτου παρενεπόδισεν, ύποβάλλον αύθις τό 
γράμμα προτρεψάτω τό νΰν άποπληροΰν τά της καταθέσεως, ΐν' ή κα-
τάθεσις, ού παρέλκουσαν τήν άπόβασιν έχουσα, κατάνευσις λογίζοιτο 
οΰκ άνάνευσις. 

91. Γρηγορίω μητροπολίτη 'Αγκύρας 

Και άλλως φύσεως τοιαύτης λαχών, ού φωνήν ούκ δμμα ττρός τους 
μείζονας έπαίρειν δυνάμενος, ού προσελεύσεις ποιεΐσθαι συχνάς, καν ταύ-
ταις ού τραχύνειν εγνων τινάς, ούκ αιτημάτων είδη | προβάλλειν εύεργε-

5 τεΐν, ούκ άποκλίνοντας πολλάκις όρων, δ και μέχρι νυν άνώμαλόν μοι 
τόν βίον συνορώ ποιούν προς εκείνους μάλλον μύω τούς οφθαλμούς και 
τήν γλώτταν δεσμώ, τούς οικεία προθέσει άλλ' ού κέντρω δεήσεων πρός 
τό ευ ποιεϊν όντας επιρρεπείς, εύεργέτην ουν και σωτήρά σε και του 
απόρου βίου έπιγραφόμενος ποριστήν, όραν ή λέγειν περί ών ό λογισμός 

ίο ύποτίθεται τοις φθάσασι καλοΐς αποκλειόμενος, τό γράμμα προΐσχων 
ώσπερ ύπόμνημα τό δείξειν παραιτούμαι τούτω τήν μείζω πρόοδον τού 
καλού, συναιρόμενον, εί σχοίης άλλ' ούκ άντιπίπτοντα τόν καιρόν. 

90. 2 γλυκεΐά μοι — ψυχή: Synes. ep. 123 (p. 211,7 Garzya) 6 - 7 ΐν' ή κατάθεσίζ ... 
κατάνευσίζ λογίζοιτο: cf. supra ad ep. 2,2-3 

6 τονΟν A: distinxi 

91. 5 — 6 άνώμαλόν — βίον: cf. Isocr. 7,44 6 μύω τους οφθαλμούς: cf. supra ad ep. 17,11 
7 τήν γλώτταν δεσμώ: cf. Marc. 7,35 9 άπορου — ποριστήν: cf. Aesch. Prom. 904 
10-11 τό γράμμα — υπόμνημα: cf. Plat. Phaedr. 276 d 

3 - 4 καν — τινάς del. A2 
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92. Θωμα και Ιωάννη 

Έπεί τό είδος ύμΐυ πολυπραγμονεΐται της ιατρείας και ού μετ' ευχάρι-
στου γνώμης προσίεται, καϊ έττει άλεΐπται, οΤς ποιείτε, καϊ τταιδοτρίβαι 
έστέ, ούτως άλλά μή ούτως άνταγωνίζεσθαι και τόδε άλλά μή τόδε ττρο-
φέρεσθαι παρεγκελευόμενοι, ούχ ώς γυμναζομένοις δέ καϊ ύπό άλείπταις 
ουσιν έτι ήσκηται ύμΐν ή προς εκείνους πειθώ, | άκατάλληλά τε και 
άπωδά καϊ άνάρμοστα τα εκείνων ύμΐν επικρίνεται, πρός ούτω σκληρούς 
και ούδέν ή τά ϋποσπαρέντα τω λογισμώ άπειθεΐ τρόπω βεβαιούν με-
λετήσαντας άντιμάχεσθαι ού δυνάμεθα, δ δέ και ήμας ου βαρύνει και ύμάς 
επικρατείς τού ζητουμένου ποιεί παραινοΰμεν ύποκύψατε, και τό μεθ' 
έκουσίου γνώμης διδόμενον λάβετε, τό ένδέον γάρ ή μετά ταΰτα έπίσκε-
ψις άναπλήσει· και μετάμελοι ού μέν ουν εσεσθε. εϊ δέ τήν ιδίαν ζητοΰντες 
στήσαι δικαιοσύνην, ύποτάττειν εαυτούς τη άληθεΐ δικαιοσύνη ού βού-
λεσθε, καθ' έαυτών, τό του λόγου, κόνιν άμήσετε· ήμεΐς δέ άτε τοΰ άλη-
θοΰς έχόμενοι λόγου τον έθει Τενεδίω, έπεϊ τοΰθ' ύμΐν πάτριον, προτεινό-
μενον πέλεκυν ού φοβηθησόμεθα. χρέει δέ σαύτόν μή ύπόβαλλε μηδέ οίου 
τάς αποδόσεις αξίας ποιεΐσθαι, δτι μήτε σοι δέουσα ύπεστιν άπλότης 
μήθ' ήμΐν ζυγοΐς επιμετρείται τό διδασκόμενον. άντίρροπον γάρ ούχ ορώ 
της μαθήσεως, καν αύτός όβολοΐς | έξωνεΐσθαι ταύτην διανοή. 

93. Χριστοφόρω χαρτουλαρίω της Νέας 

Θορυβεί μέν και καθ' αύτό ήρεμεΐν ού ποιεί τό της ήλικίας άκάθεκτον, 
τήν έπισχέσεως δτι πολλής δεομένην των νέων όρμήν. διό καϊ παιδαγω-
γούς έφιστάσι τούτοις άτενές ενορώντας "Αργού πλέον εκείνου τούς 
οφθαλμούς περιάγοντας, και τήν φύσιν ό τοκεύς άγνοεΐ καϊ παιδευτής 
δριμύ επιβλέπει καϊ συννεφές, ϊν' εύπαράδεκτος ούκ άνεμοφόρητος αύτοΐς 
ή παραδοχή τής παιδεύσεως γένηται- δ και άκολούθως γινόμενον, όλί-

9 2 . 6 - 7 ακατάλληλα τε — επικρίνεται: cf. Lucian. Icarom. 17 1 3 - 1 4 ϋττοτάττειυ — οϋ 
βούλεσθε: Rom. 10,3 14 κόυιυ άμήσετε: cf. supra ad ep. 87,14 1 4 - 1 5 άτε — λόγου: cf. 
supra ad ep. 74,6 15 — 16 εθει Τενεδίω — ιτέλεκυν: Diogen. 8,58; Macar. 8,7; Apost. 8,27; 
16,26 1 8 - 1 9 άντίρροττον — διανοη: cf. Plat. Prot. 3 1 3 e 

3 ποιείτε Kamb: ττοιεΤται A 19 όβολοΐξ Α: aliquid supra -λοίζ legi non potest 

9 3 . 4 - 5 "Apyou - περιάγοντας: cf. Aesch. Suppl. 3 0 4 - 3 0 5 ; Apollod. 2,1,2.3 al. 6 - 7 
άνεμοφόρητος — γένηται: cf. Lucian. Lexiph. 7 

3 / 4 παιδαγωγούς Br-L.: παιδαγωγοΐς A 
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γους έποίησεν την καταβληθεΐσαν σπουδήν δείξαντας ενεργή, συγχεο-
μένης δε της τάξεως και άφορμής ευκαίρου διδομένης αϋτοΐς, τί τό συμ-
βαίνον; εική την καταβολήν ή μας ποιεϊσθαι τοϋ σπέρματος και γήν 
άρουν ερημον και άνυδρον καϊ άπάτητον. τί δέ και τό θεριζόμενον; κόνις, 
και τό της παροιμίας, όδύναι και σφάκελοι. και εϊ ποτέ μεν της έπεχο-
μένης άπάγων σχολής, γραφή δέ προσκαθίζων βιβλίων, ποτέ δέ 
πο<ν)εΤσθαι βασι|λείοις ποιών την τοΰ μαθητιώντος ήμΐν, ώς φησιν αυ-
τός, επέχεις σπουδήν, ή μή άληθή λέγοντα δίδασκε ή είδώς άληθεύοντα 
τοϋ κωλύειν έπίσχες ή μάτην πονοΰσι μή έγκάλει ήμΐν, και γραψόμεθά 
σε άχαριστίας. 

94. Τω κυρώ Θεοδώρω τω μυστικώ 

Ό τ ι μέν έπανηρήσθαι τόν εις σέ πόθον οΤδας ήμας και δτι δέ πεΐραν 
έπιτείνειν τόν πόθον οΰκ έδωκας, έξεπίστασαι· καϊ μή τά χαριέντως λεγό-
μενα δεδωκυίας ούτω τής υποθέσεως άπό σπουδής ειπείν οϊου ταϋτα 
προέσθαι- τό παραπεΐθόν τι τους έμοϊ μαθητιώντας ζητώ σχεδιάζειν ιάμ-
βους σοι τω πολλών και καλών ιάμβων πατρί, και άγυιαϊς και πλατείαις 
άνατιθέναι τούτους ούχ ώς κωμωδίας ύπόθεσιν, ή εκ τοιαύτης εϊληφεν 
άρχής τήν ΰπόστασιν, άλλ' ώς δείξοντάς τι βιωφελές, ώς τους συνθέντας 
παραδίδωσιν ό λόγος επί τή όδώ, τό τής παροιμίας ήδύ. καϊ ή τήν 
γλώτταν αύτών φίμου διά τό άμουσον, και έπιστυγνάσεται ό διδάσκα-
λος, ή τό ένάγον δείκνυε τί, και ήσθήσεται, Άραβίους σοι γινομένους όρών 
αύλητάς. 

93. 10 καταβολήν — σπέρματος: Hebr. 11,11; Lucian. Amor. 19; Clem. Alex, ström. 
6,16,135,1 (p. 500,10-11 Stählin-Früchtel) al. 1 0 - 1 1 και γήν - άπάτητον: cf. Ps. 62,2 
11 τί δέ — κόνις: cf. supra ad ep. 87,14 12 όδύναι και σφάκελοι: Zenob. 4,76 (IV p. 67 
Bühler); Mant. Prov. 1,76 

9 τής inter δέ et τάξεως postea add. A 12 ε! ποτέ μέν cum A scripsi 14 πονεΐσθαι Kamb: 
ποεΐσΟαι A 

94. 3 - 4 τά χαριέντως λεγόμενα: cf. Plat. resp. 331 a 8 άρχής τήν ύπόστασιν: cf. Aristot. 
poet. 1449b6-8 8 - 9 ώς τούς — ήδύ: fontem non inveni 9 - 1 0 τήν γλώτταν — φίμου: 
cf. Sir. 20,29 al. 11 -12 Άραβίους - αΰλητάς: Zenob. 2,39.58; Diogen. 1,28; Greg. Cypr. 
1,32; Greg. Cypr. Μ 1,31; Apost. 3,71 

2 μέν supra lineam scr. A 5 προέσθαι Apc: προθέσθαι, ut videtur, Aac 6 ιάμβων: ν super 
ω scr. A 
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95. I Θεοκτίστω λογοθέτη και πατρικίω επιστολή άπολογητική 

Άναπλάσσεταί σου μεν ή φιλόθεος ψυχή τό εαυτής, ώς εικός, ειλικρινές 
σκοπουμένη ή παραλογισμών ή γνώμην άττρόσιτον ή άγροικικόν ήθος 
και άφελές ή άλλο τι των δσα ποιεΐν τίνα ύττό κατάγνωσιν είωθεν. άλλ' 
εί μέν και άπειρία μετά τούτων και αιδώς ήριθμεΐτο, αΐ των άκατα-
γνώστων εστίν, ειττον άν κατευστοχεΐν τήν άνατυττουμένην ταΰτα 
ψυχή ν. εί δέ τω εκείνων και αύται ου συνηρίθμηνται λογισμω, „ίου ίου" 
τω λύπης έμαυτόν έπιφθέγματι ταλανίσω, δτι και έν οίς έπαινεΐσθαι δέον, 
καν τούτοις ό νΰν κατηγορεΐσθαι μετεσκεύασε χρόνος, ή ού τοϋτο, περι-
φανέστατε, μέρος άποδοχής, μή Οπερ τά έσκαμμένα πηδαν; δπερ εστί 
μένειν εις τήν οίκείαν έκαστον τάξιν άλλά μή υπερβαθμίως έκτείνεσθαι. 
καϊ πώς άντωπών ήλίω τις άσκαρδαμυκτει ουκ εις τους ιδίους οφθαλμούς 
έποίσει τήν βλάβην; εγώ μέν ουν, δσον τό της τάξεως ούκ άγνοώ{ν} 
ύποβεβηκός, βοΰν έπιτίθημι τη γλώττη τών πέρα χρωμένων τή παρρη-
σία τήν εκτισιν δεδοικώς. συνήνεγκε γάρ τω ίκτίνω ουδέν τω γενναίω 
τών I ίππων άμιλληθέντι και φωνοϋντι νυν διά τοΰτο βραγχώδες τη 
παραθέσει του έκείνω χρεμετίσαι παραπλησίως και τήν τοις όμογενέσιν 
όρνέοις άποβεβληκότι φωνήν. εϊ δέ αυτός ό μέγας τώ νϋν βίω και περί-
βλεπτος, τοιαύτης λαχών διαθέσεως τά θεία μελετώσης ώς άληθώς καϊ 
υψιπετή, έπινεύεις τούς μικρούς ή μας πλησιάζειν σοι και ούδέν σε τούτο 
κατασμικρύνει, άποθεΐναι τό διατειχίζον κάλυμμα τής αΐδοΰς καταπείσο-
μεν έαυτούς. και καν μή τό συνέδρους είναι και συνομίλους τό καταλειπό-
μενον χαρίζηται τοϋ παραπετάσματος, τό γοΰν φανερόν τής έθίμου 
προσφωνήσεως δώσει πάντως καϊ ΰποκλίσεως. καϊ χάρις τή προνοία 
τοϋ άγιου θεού, δτι και κατόπιν, τό τού λόγου, εορτής ήκουσι μερϊς ήμΐν 
τών τής εορτής εΰρηται. 

95. 2 ή φιλόθεος ψυΧΤ1: Cyr. Alex, comment, in Os. 20 (PG 71,77 C) 7 ιού ιού: Aesch. 
Agam. 1214; Eumen. 143; Soph. Trach. 1143; Oed. Rex 1071; Aristoph. nub. 543; pax 345 al. 
10 ύπέρ - πηδαν: Zenob. 6,23 (V p. 350 Bühler); Greg. Cypr. 3,89; Macar. 8,67; Apost. 17,62; 
Karathanasis 160 12 άντωπών ήλίω: cf. Ecphant. de regn. p. 80,8 (Thesleff) (= Stob. 4,7,64) 
14 βοΰν — γλώττη: Zenob. 2,70; Diogen. 3,48; Greg. Cypr. 1,95; Diogen. Vind. 2,2; Greg. 
Cypr. Μ 2,49; Macar. 2,88; Apost. 5,7 n.; Karathanasis 223 15-18 συνήνεγκε — φωνήν: 
Babr. fab. 73 (p. 71 Luzzatto-La Penna); Iulian. Misop. 366 a 25 κατότπν — ήκουσι: Diogen. 
5,73; Greg. Cypr. 2,85; Greg. Cypr. Μ 3,89; Macar. 3,98; Apost. 9,44; Karathanasis 171 

2 άναπλάσεταί A 13 άγνοών A 
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96. Ίωαννικίω μαθητή έτπστατοΰυτι 

ToTs ήμετέροις ττλήττειυ σε λόγοις οίόμενος μή πρός τό σκληρότερον 
μένειν και άτεγκτον, τό εύπιθές δε μάλλον άγαπήσαι και εΰεικτον, άντί 
φωνής έχρησάμην τ ω γράμματι. ώς τά πολλά γαρ τοΤς άττό φωνής 
ζώσης προεμένοις έλέγχοις άποφράττεταί πως | των ελεγχομένων ή 
άκοή, συνολισθαίνοντος τή γ λ ώ τ τ η τοΰ νοΰ, καϊ ούτε την εϊσω του έρ-
κους των οδόντων κάθειρξιν ταύτη ούθ' έαυτω την προσοχήν έπιτάτ-
τοντος. καϊ ίσως τοΰτο ου θαυμαστόν οΐδαίνει yäp τό προσφάτως έμπε-
σόν τή ψυχή πάθος καϊ τελείων εστί καταπαύειν τό άγριαΐνον ευθύς, μή 
χρόνου πρότερον τό οίδημα καταστείλαντος. έπεί ουν τό έαυτοϋ κατέ-
πραξεν ό θυμός, υγείας δείξας ουδέν τή άνωδύνω των ημετέρων λόγων 
τομή, έπιπάττειν σοι τά δια τής γραφής ήπια συνείδομεν άκη, είσηγού-
μενοι προσσχεΐν ευήκοον ους, κρατερήν δ' άποθέσθαι ένιπήν, τήν ,,όργή 
άπόλλυσι καϊ φρονίμους" άπόφασιν και τήν ,,ούκ ευσχήμων θυμώδης 
άνήρ". τίνος; δτι τής σοφίας, ούκ άγνοεΐς και πάντως, εΐ τό εύσχημο ν 
άγαπας και τοις έξεστηκόσιν ούκ άνέχη τετάχθαι, άπέχου των τής μοί-
ρας δντων εκείνης και όργίζου μεν (δέδοται γάρ) μή άμάρτανε δέ (άπη-
γόρευται γάρ), και δτε σφάλλοντά τινα λάβοις, και τον τρόπον δπως 
ερεύνα τοΰ σφάλματος και τήν αίτίαν, | εί ούκ άλογος, δι' ην έξείργασται, 
σκόπει και φανέρου τό άδικη μα, καν μή τοις παιδευταΐς ήμΐν άλλά τ ω 
γε μαθητιώντι, ίνα μή τήν παιδείαν λέγειν άνεξέλεγκτον έχων λάθη τοις 
αύτοΐς περιπίπτων, και ή παιδεία δέ, έπεί και παιδεία, μή κατά τους έν 
τριόδοις άσχημονοϋντας γινέσθω, ίνα μή άντί παιδείας άλλο τι όνομα 
σχή. και εί μή τούς διδασκάλους ευλαβή, τους ετέρους ύπείδου και συνη-
κόους. και ουκ άν πρός όρμήν άλόγιστον έξαχθείης. έστω σοι, εί βούλει, 
ταύτα ικανά πρός παραδοχήν χρηστής υποθήκης, τής έν ή καθέδρας 
άβούλως ύπεξέστης τόν τόπον άπολαβόντι. εί δ' δπερ και τοις άλλοις, 
εί έμφρόνως ούκ οιδα, κέκριται και σοι συνεψήφισται, πράγμα ούδέν4 

παραβεβλάφθαι γάρ εύρίσκομεν ούδαμώς Σκιπίωνα τόν όνομαστόν, Ίφι-
κράτην τε και Χαβρίαν, τήν άποκήρυξιν των πρός τάς μάχας άγεννών 
έφευρόντας και των γενναίων άποκεχωρικότας και εύσθενών. 

96 . 2 ττλήττειυ σε λόγοις: cf. Plat. conv. 218 a 6 / 7 - 7 τοΰ Ιρκουξ των οδόντων: Horn. 
Δ 350; I 409; Ξ 83; α 64; γ 230 al. 10 τό - καταστείλαντοζ: Aret. 4,11 (ρ. 80 ,23-24 Hude) 
12 έττιπάττειν - άκη: cf. Horn. Δ 218 -219 ; Orph. lith. 455 13 ευήκοον ous: Prov. 25,12 
κρατερήν — ένιπήν: Horn. Ε 492 1 3 - 1 4 όργή — φρονίμους: Prov. 15,1 1 4 - 1 5 οϋκ 
ευσχήμων — άνήρ: Prov. 11,25 17 όργίζου μέν — μή άμάρτανε δέ: Ps. 4,5; Eph. 4,26 24 
εί μή — ευλαβή: cf. Plat. Prot. 3 1 6 c - d 29 Σκιττίωνα τόν όνομαστόν: cf. Plut. Cato Min. 
56 sq.; Suda σ 577 29/30 Ίφικράτην: cf. Xenoph. hist. Graec. 4,4,9-4,5,3 30 Χαβρίαν: 
cf. Xenoph. hist. Graec. 5 ,1,10-13; Gnom. Vatic. 5 5 5 - 5 5 9 
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86 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 219 I 219v 

97. Πέτρω άσηκρήτις και μαΐστωρι 

Cf. supra ep. 23. 

98. Σοφία τή άγία δεσττοίυη 

Ei μικρόν μοί τι παρρησίας έδίδου ή κοσμική περιφάνεια ή λαμπρότης 
ψυχής, έίχον αν έκτάσει γραφής ένθεΐναι α τόν ευ πάσχοντα πρός τους 
ευ δρώντας λέγειν εικός- ανάγκη γάρ τόν ταΰτα καταριθμοΰντα δια πε-

5 ρισσοτέρας ταΰτα τής γραφής διεξέρχεσθαι, ήτις εφαπλοΰται τότε, δτε 
πρός πρόσωπα μή ταύτην έλαττοϋντα κατασκευάζεται- άλλ' έπεί κατ' 
άμφω μικρός εγώ και ούδέν, μέγα δέ μοι και τοΰτο, τό όλως γραφήν έμήν 
εις τάς τής αγίας δεσποίνης χείρας έντίθεσθαι, τή συστολή τοΰ γράμμα-
τος και τό δουλικόν έμφαίνων και τά τής ευεργεσίας άνακαλύπτων τό μή 

ίο τήν τοιαύτην άγνοεΐσθαί μοι χάριν διά τούτου δηλώ. ζώσα γάρ ουσα 
και ένεργής, πρός τόν άξίως δυνάμενον άντιμετρήσαι ταύτην θεόν τους 
οφθαλμούς έπαίρειν διανιστα καΐ ταΰτα διεγείρει αίτεΐν, ά μή τήν άπορ-
ροήν μοι ταχεΐαν τής έκ τών τοιούτων βιβλίων δαψιλοΰς άρδείας ποιεί. 

99. I Τή αύτή 

Και τό τής βίβλου ταύτης απορρέον άπαντλησάμενοι νάμα και τώ 
δυναμένω τής τοιαύτης καταθεΤναι τήν άμοιβήν χάριτος τό όμμα προσα-
περείσαντες, ός τή άγία μοι δεσποίνη έπιμετρήσοι τής τοιαύτης ώφελείας 

5 τό κέρδος, ταύτην μεν άντιστρέφομεν, έφέσει δέ προσκείμεθα τή αύτή, τό 
ούτως άρδεσθαι παραμένειν προσλιπαροΰντες ήμΐν, άλλά μή τήν έκφέ-
ρουσαν τοΰτο φλέβα έπισχεθήναι, άνελλιπές τό τοιοΰτον άναβλύζειν 
έχουσαν ρεΐθρον καί, ϊν' εϊπω θαυμασίως, τώ έπιρρεΐν πληρουμένην, ού 
κενού μένη ν. 

98. 2 παρρησίας έδίδου: cf. Plat. leg. 694b 2 - 3 λαμπρότης ψυχής: cf. Polyb. 32,8,1 
10-11 ζώσα γάρ - ενεργής: cf. Hebr. 4,12 11 προς - θεόν: cf. supra ad ep. 8,18 11-12 
toüs οφθαλμούς έπαίρειν: Luc. 16,23; Ioann. 17,1 

99. 2 της βίβλου - νδμα: cf. Plat. Tim. 75e; cf. infra ad ep. 115,10-11 3 άμοιβήν 
χάριτος: cf. Callim. hymn. 4,152 3 - 4 τό δμμα προσαπερείσαντες: cf. supra ad ep. 21,7-8 

2 άπαντλησάμενοι: ι supra ο scr. A 
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f. 220 I 220v ΕΠΙΣΤ. 9 7 - 1 0 0 87 

100. Νικήτα μοναχώ 

Όπως διάκειται τις προσβολών άήθεσι τόττοις και άγνοουμένοις σχε-
δόν καϊ οΰ τη άηθεία μόνη το λυπηρόν έχουσιν άλλά καϊ τη μετά ξένων 
παντάττασι συνδιαγωγή τό άκηδιαν έπιτείνουσιν, οΰκ έχοντες άγνοεΐν 
συντριβόμεθα περί σοΰ, άλύειν εις απαντά σε και δυσφορεΐν και ζην οΰκ 
έθέλειν οΰδ' όραν ηλίου τό φως υπολογιζόμενοι, καϊ τήν συντριβήν μεν 
τοϋτο ποιεί" εχειν yap των αλγεινών τήν έπίτασιν τήν εις τοιού|τους 
τόπους μετασκήνωσιν πείρα έμάθομεν. έπεισιόν δέ της σης συνέσεως τό 
λελογισμένον, τοϋ προσάντους σε μάλλον καϊ τραχέος βίου στέργειν 
ύποβάλλον τήν αϊρεσιν, ού τοϋ άνειμένου και τρυφερού, τό πολύ διασκε-
δάζει της συντριβής, μεταπεΐθον τόν έμόν Νικήταν φρόνιμον δντα τό τω 
Δαυίδ άσθέν έπιλέγειν εν έαυτώ συνεχώς, ,,τοΰ Κυρίου ή γή και τό 
πλήρωμα αυτής", και τήν δ' „άλλοτε δ' άλλοΐον τελέθειν" ύποφωνοΰσαν 
παροιμίαν ,,καί χώρα επεσθαι", και μόνην άηδίαν ου τό άσυνήθει γή 
έπιχωριάζειν ήγεΐσθαι άλλά τό περί τοιούτων έπιστυγνάζειν. έπεί δέ 
μήτε παριούσης τής τών εταίρων και συνήθων μνήμης δυνατόν έστι μή 
ουχί καταπίπτειν σε προς άθυμίαν και τω της λύπης νέφει καλυπτόμενον 
τήν ψυχή ν άπολέγεσθαι, μήτε τω ευσταθεί τού λογισμού μή μεταπί-
πτειν εις εΰθυμίαν, ύπεξισταμένου τοΰ συγχέοντος νέφους, ώς έκ τούτου 
εκεί μεν έπιγίνεσθαι τό άνιών, ώδε δέ άπογίνεσθαι, γνωρίζομέν σοι και 
ήμεϊς τά ήμέτερα, ώς ουδέποτε ήμέρας | δλης διαστήματι παρετάθη τό 
εΰφραΐνον ή μας, άφνω τινός έπισυμβάντος καϊ εις άλγη μα περιστήσαντος 
τούτο, καϊ ούκ έν ήμΐν έστιν τούτο βλέπειν, οίς αυτό τούτο συγκάμπτε-
σθαι τή χείρονι μοίρα εξ αυτής γεννήσεως έπικέκλωσται, άλλ' ουδέ τών 
έν υΐοΐς ανθρώπων εΐπέ τις παραμένειν αΰτώ τό ήδύ, μή και τού άντικει-
μένου τούτω συμπαραθέοντος καϊ ΐσχυροτέρου τή έπεισαγωγή δεικνυμέ-
νου. και ταύτα θεΐναι συνείδομεν τή γραφή, ϊνα δτε σαυτόν λογισμοΐς 
τισιν οράς σαλευόμενον καϊ ϋπό τοΰ άλγούντος νικώμενον, άντιστάν 
σπουδάζης τά και άλλων, ή και πάντων, συμπτώματα καϊ ούτως έρείδοις 
τήν τοιαύτην περιτροπήν. ό δέ τό γράμμα σοι κομίζων χρηστός ήμΐν 
άνθρωπος κατεφάνη καϊ έκ μόνης προσρήσεως· έξεις ουν αυτόν, ώς ει-
κάζω, φίλον σπουδαϊον. 

1 0 0 . 7 - 8 εχειν - έμάθομεν: cf. Theoph. Cont. 3,19 (p. 110 ,12-14 Bekker) 9 τραχέοζ 
βίου: cf. supra ad ep. 27,15 1 2 - 1 3 τοϋ Κυρίου — αύτη; : Ps. 23,1 1 3 - 1 4 άλλοτε δ' 
άλλοΐον — επεσθαι: cf. supra ad ep. 19,44/45 24 τ η χείρονι — έπικέκλωσται: cf. Callin. fr. 
1,9 (II p. 47 West) ( = Stob. 4,10,12) 

7 εχειν A p c : εχει A a c 9 τραχέωζ A 21 ουδέποτε ημέρας: litt, -τε ήμε- ras. A 
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101. Στεφάνω άσηκρήτις 

Kai ράκους έττίβλημα ΐμάτιον άχρειοΐ καινόν, δτι μηδ' έπιβάλλεσθαι 
τήν άρχήν τούτω προσήκει, και καλλίστου λόγου | πατέρα μειοΐ, εί δια-
σπασμώ τινι συνεξυφανθή τ ω λόγω νόθος επιβολή, ϊν' ουν μή τ ω Οπό 
θριπών βρωθέντι τ ω άπόρω της εύαρμόστου συνθήκης άπηχής τις και 
ανάρμοστος άναπλήρωσις προσεξεργασθεΐσα τό όλον του λόγου σώμα, 
σύμμετρα πάντα έχον, αΐσχύνοι, ώς τους Πελοπίδας ό εκ του έλέφαντος 
ώμος, τούτο τη σή συνέσει άποσταλήναι καλόν έδοκίμασα, καί τό κάλλος 
τού λόγου φυλάξουσαν τή οικεία και ουκ έκφύλω προσαρμογή καί ήμΐν 
της ψυχής τήν εύγένειαν έπιδείξουσαν τή τής εύπειθείας ύπακοή. 

102. Βάρδα άντιγραφεΐ 

Υπήρξε τις διαμάχη τοΰ νοϋ καί τό μή ούκ εύπειθή σε εύρεΐν τό τε 
άσύνηθες τό τε πρός τήν ύπόκλισιν άπροφάσιστον σκοπεΐν έχοντες, εΐ 
μή ττίστις ήν προγεγονυΐα συνομιλία μικρά βεβαιούσα τό περί σοΰ. τήν 
δε παρέσχε των ήθών των σων ή κατάστασις καί μακράς συνουσίας 
χωρίς, εύχρηστον είναι μαρτυρήσασα τοις φιλοΰσι. γίνεται γάρ ώσπερ 
έν σώμασί τισι ταχεία καί έπ' ανθρώπων άκριβής, | όποΐοί τίνες εΤεν, 
διάγνωσις, καί ϊδοις αν επί πολλών τούς μεν έκ ψιλής διακρινόμενους 
οράσεως, εί άγαθοϊ ή μή τοιούτοι, τούς δέ καί χρονία συνδιαγωγή τό 
δυσδιάκριτον έχοντας, ύποτρεφομένης λεληθυίας τινός διαθέσεως και 
πρός τό φανερόν ού προερχομένης καί δια τούτο μηδέ γινωσκομένης. 
άλλ' έπεί αυτός τό χρηστόν τού ήθους, ώς ό καθαρός τό δόκιμον χρυσός, 
έκ βραχείας έγνώρισα προσβολής, γενού φίλος τοις έμοΤς δεξιός, καί μή 
τήν άλλως τόν ήμέτερον έξακριβώσαι νοΰν άπελέγξ[η]. έχει δέ ή παρά-
κλησις μήτε δυσχεραναί σε μήτε άποκνήσαι μήτε ΰπερθεΐναι τήν πρός δ 
έπείγει διάσκεψιν. τά λοιπά δέ τό τού νόμου δίκαιον έξει τήν ίσχύν, 
συνηγορούν ή καταπαύον παραφθεΐραι γάρ αυτό τήν ήμετέραν φιλίαν 
τών άτοπωτάτων ηγούμεθα. 

101. 2 Kai ράκους — καινόν: Matth. 9,16; Marc. 2,21; Luc. 5,36 4 συνεξυφανθή — επι-
βολή: cf. Polyb. 18,10,3 7 - 8 τοϋς Πελοπίδας - ώμος: cf. Pind. Ol. 1,25-27 cum schol. 
(1,40c); Nonn. Dionys. 18,24-30; Ael. Arist. 21,10 (II p. 26 ,5 -6 Keil); Lucian. salt. 54; Greg. 
Naz. ep. 38,1 (I p. 47 Gallay) al. 

9 ήμΐν Aac: Ομΐν Apc 

102. 12 τό χρηστόν τοΰ ήθους: cf. supra ad ep. 66,3 ώς ό — χρυσός: cf. supra ad ep. 
24,13-14 13 γενοΰ - δεξιός: cf. supra ad ep. 83 ,2 -3 

2 - 3 τότε ... τότε A 10 τινός: super ό scr. σ A2 14 supplevi 
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f. 2221222v ΕΠΙΣΤ. 101-104 89 

103. Έπιφανίω διακόνω 

ΟΤδα δτι πολλοί, έξ ών και αυτός έπαθον, τάς σας κατέκλυσαν άκοάς, 
ά πολλάκις, εί και | παρηνέχθην τι, ύπό μάρτυρι λέγω θεώ εις έννοιαν 
ούκ ήλθεν έμήν, ταΰτα διαφημίζοντες. έστω ουν έκεΐνό σε τό άλάθητον 
όμμα πληροφορούν, δτι οΰ μεταβέβλημαι ή της πρός σε και τον μακάριόν 
σου θείον παρετράπην αγάπης, καν πρός βραχύ, εί και άνθρωποι χωρί-
ζειν μεν άπό φίλων σπεύδοντες φίλους, εαυτούς δε μη ένοΟν, τά τον σύν-
δεσμον διασπώντα έτύρευσαν. έμοί γοΰν άδιάλυτος και εμεινε και μενεΐ. 
καΐ εΐ σοι τω φιλτάτω δοκεΐ, φράξον καν νυν τά ώτα τοις ουδέν υγιές 
λέγουσι και των άκουσθέντων άπόκλυσαι τό πικρόν. και εΐ μέν τινα βλέ-
πεις όδόν παρρησιασθήναι τήν του διδασκάλου άγάπην, ή περί τοΰτο 
καταβληθήτω σπουδή· εί δέ τον σΐτον έτι ή των ζιζανίων πνίγει ϋπο-
σπορά, έμφωλευέτω σου τη καρδία και μόνω γινωσκέσθω θεώ, και ήμΐν 
τοΰτο αλις. δ δέ άπεστείλαμεν, μνημεΤον έχε ήμών. και μένε μέν άγαπών 
(έξηθωώσαμεν γάρ εαυτούς), φεϋγε δέ την ήμετέραν εύχήν, υπευθύνους 
όν|τας ούκ έξαριθμουμένοις όφλήμασιν. 

104. Παύλω μαθητή έξω διατρίβοντι 

Τά περί σοΰ ταΐς άκοαΐς έμβαλλόμενα τό έναποτεθέν βάρος έπελαφρύ-
νει, τοιαύτα όντα, α και παρ' ου διευθύνεται ό εκάστου σκοπός έξητοϋμεν 
και ά κατά σχολήν ό νοϋς έκμετρών τη ψυχη έδίδου φαντάζεσθαι, τό 
οίον είναι τόν ήμέτερον Παϋλον διαγνωσθήναι, τό κρασιν ένηλλαγμένην 
άέρων σπείσασθαι φύσει έντυχοΟσαν εύπολεμήτω, τό συνασπίζοντας 
τούς άσυνήθεις εύρεΐν, τό μη προσχωρήσαι βάσκανον όφθαλμόν. ταύτα 
έως ό νούς ήρεμων έξηρίθμει, ταΐς άκοαΐς ή φήμη έναπετίθει και ή γραφή 
ύμών ή αύτόχειρος έπεσφράγιζεν συνδδον μέντοι έωρώμεν τη φήμη τό 
γράμμα έν έλλείπειν τό κάκεΐνα ποιούν ατελή, ου αύτός μέν ίσως όλίγω-
ρος ών απόντος έρεΐς τήν έν έκείνοις όνησιν ούχ όρών, έγώ δέ έμποδών 
μέν όντος εκείνου ούκ άν είποιμι ώφελεΐν. πρός δέ ταύτα συγκρίνων, 

1 0 3 . 9 φράξον - ώτα: Prov. 21,13 10 και των - πικρόν: cf. Sir. 29,25 1 2 - 1 2 / 1 3 εΐ 
δέ — ϋττοσττορά: Matth. 13 ,24-30 

13 γινωσκέσθω Kamb: γ ινωσκέτω Α 

1 0 4 . 7 βάσκανον όφθαλμόν: cf. supra ad ep. 47,22 8 ταΐζ άκοσΐς — έναιτετίθει: cf. supra 
ad ep. 1,10 
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ήττον εκείνο παρά πολύ τούτων άποφανώ. ευρίσκω γάρ | πολλαχόθεν 
περισκοπών τούτων κρατούντων κάκεΐνο δείκνυσθαι ενεργές, ούκ όντων 
δε μηδέν την εκείνου άποπεράτωσιν ένεργεΐν. έστω ουν σοι δια σπουδής 
τό παρά πάντων και φιλεϊσθαι και συγκροτεΐσθαι και μηδέν είναι τό 
συγκαλύπτον σου τό συνετόν. και εΐ μέν ό μέχρι νΰν διακωλύων ώσθείη 
φραγμός, εύπόρευτος έσται πάντως και ή διάβασις· εϊ δέ διαμένει άποτει-
χίζων, έκφεύξη τέως κενοσπουδίας έπίκλημα. 

105. Τω αύτώ 

Τό διά μακροΰ γράφειν ήμϊν κεκώλυται, της διανοίας τίκτειν ου δυνα-
μένης τω παρεμποδισμω των θορυβούντων ταύτην οχλήσεων, αϊ δσαι 
είσϊ προς είδότα περιττόν λέγεσθαι. σοι δ' ουν καϊ ή μικρά αρκέσει 
γραφή, κάν ταύτη της πρός σε διαθέσεως δηλουμέ|νης ήμών. οίδας, ώ 
βέλτιστε, μήποτε βάρος ήγεΐσθαι ήμας τό συνεχείς τάς περί σου φήμας 
παρά τοις και μικρόν ευδαιμονίας έχουσι μέρος ποιεΐσθαι. ö γάρ έλαττοΐ 
μέν των ήμετέρων ουδέν, αΰξει δέ τους δι' οϋς αί έπ' άγαθω φήμαι ώσπερ 
τινές έγγίνονται παρενθήκαι, τί τό βαρύνον μη οϋχϊ τοϋτο έχειν σπουδήν; 
έγίνετο μέν ουν παρόντος, της κατ' οφθαλμούς θέας σου πρός τοϋτο 
κινούσης, έπεϊ και τοις έπισυμβαίνουσι συμπάσχειν συνώθει. γίνεται δέ 
και άπόντος, άπομαρανθείσης ούδέπω της μνήμης σου, έκκαιούσης δέ 
τον προσαναφθέντα πλέον πυρσόν, 6τι και μή συνεΐναι τω ήγαπημένω 
λυπεί, άνέγνωσται δέ και ήμΐν και τοις ύπό τήν διατριβήν έκκρίτοις τό 
γράμμα σου, | και έγνωσται και τούτου δσον εις κάλλος ή συνθήκη έξείρ-
γασται. ύγίαινε δέ μοι μόνον αύτός και θεόν αΐτει, τόν της ήμετέρας 
οίκονόμον ζωής, και απόπλου παρασχεΐν και εϋπλοίας καιρόν, έστω δέ 
σοι μέριμνα περί της πρός τούς φιλοΰντας ύπομνήσεως μηδεμία. 

105 . 12 άπομαρανθείσης — μνήμης σου: cf. Choric. Milt. 21 (p. 204,15 Foerster-Richtsteig) 
12—13 έκκαιούσης — πυρσόν: cf. supra ad ep. 71,6 — 7 et infra ad ep. 106,12 1 4 - 1 5 άνέγνω-
σται — Εγνωσται: cf. Act. 8,30 1 6 - 1 7 τόν . . . οίκονόμον ζωής: cf. Basil. Caes. ep. 263,1 
(III p. 121,16 Courtonne) 

12 άπομαρανθείσης Br-L.: άπομαρανθεϊς A 
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106. Εύθυμίω έπισκόπω 

Έναπετέθη Tals ήμετέραις χερσί τό γράμμα της υμών ίερότητος τό τε 
συναποσταλέν τ ω γράμματι δώρον, όπερ άλλος ίσως ώνόμααεν εϊσπρα-
ξιν κατευστοχεΐν της γνώμης τοΰ δεχομένου τοΰτο άδυνατών. πλείω μεν 
ουν την ήδονήν εύρομεν άν, εί άπέβη όπερ ή έλπίς ύττετίθει, αύτόν σε 
άποδοΰναι ήμΐν χρόνω διαβεβαιοϋσα ρητώ τον και τη παρουσία και τή 
δια λόγων καταθέλξοντα ομιλία, εΰρομεν δέ και ούτως της αυτής | ύμών 
γραφής έπελθόντες την δύναμιν. είχε δέ και ή ζώσα φωνή τοΰ τήν έττι-
στολήν ήμΐν έγχειρίζοντος υποτείνειν τά θέλγητρα τής πρώτης ελπίδος, 
καν εις μακρόν άπεταμιεύετο ταϋτα καιρόν, τά δέ τοΰ γράμματος και 
πρό τοΰ γράμματος ποιεΐν, εις όσον ή δύναμις εϊχεν, ούκ άπωκνήσαμεν, 
τ ώ τε πυρσώ τής σής φιλίας έτι προσαναπτόμενοι, τ ω τε κέντρω τοΰ 
κυροΰ θεοφάνους τοΰ άγαθοΰ φίλου όσαι ώραι πληττόμενοι, ός οίος 
περί ταϋτα άκαταγώνιστος, ούκ άγνοεΐς. πλήν προσεπιθήξαν και νΰν τό 
γράμμα έπιτενεΐ τήν εις ταΰτα σπουδήν. και όσον εις ήμάς ήκεν, ουκ 
ενδεής έσται τής πρός τήν μαθητείαν έπιδόσεως ό άδελφιδοΰς, λείπεται 
και υπέρ αϋτοΰ και ϋπέρ τής κατ' όψιν ομιλίας τών φίλων τήν σήν εΰχε-
σθαι λογιότητα. φκειωμένον ουν σοι, ώς ϊερατεύειν λαχόντι θεώ, τοΰτο 
μή κατολιγώρει ποιεΐν. 

107. I Τώ αΰτώ 

Ήγημαι τό σταλέν μέγα άναφέρων τό πάν εις τήν μείζω τούτου 
άγάπην σου, ήτις ένεργής έωράτο, ότε τις άφορμή ουκ έμεσολάβει φιλίας, 
και γάρ, εί μή τι άλλο παρ' έμοί άγαθόν όράται, έπεί χρηστών είμι έργων 
άλλότριος, ή τών φίλων γοΰν μοι περισφζεται μνήμη και ή εκείνων εις 
έμέ ούκ άπόλλυται χάρις, άλλά διαμένει και ζή. δια τοΰτο και ή εις τόν 
άδελφιδοΰν επιμέλεια προστεθήσεται, ότι μή τής σής έγώ έπιλήσμων 
γεγένημαι ή γενήσομαί ποτε χάριτος, πλήν έστω σοι δήλον και τοΰτο, 

106. 6 - 7 παρουσία — ομιλία: cf. Karlsson, Ideologie et ceremonial 34 sq.; cf. infra ad ep. 
110,21—22 12 τ ω τε πυρσω — προσαναπτόμενοι: cf. supra ad epp. 71,6 — 7 et 105,12-13 
1 2 - 1 3 τ ω τε κέντρω — πληττόμενοι: cf. Sir. 38,25 

14 προσ (in fin. 1.) έπιθήξαν A 

107. 2 - 3 eis τήν .. . άγάπην σου — εωρδτο: cf. Gal. 5,6 
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ϊνα μή τό παν της εκείνου προς τά σττουδαζόμενα επιδόσεως οΐκεΐον 
κρίνω, οτι ουτε φαύλη τις ττερϊ αυτόν έστι δόξα {ότι} ούτε, οία νέω 
δντι και σχεδόν άνεπισκοπήτω, ραθυμίας περιπίπτει εγκλήματι άλλά καϊ 
τρόποις διαπρέπει χρηστοΐς και τό έμφιλοχωρεΐν επί <τι> μάλλον τοις 
μαθήμασι τούτω σπουδάζεται. 

108. I Ευθυμίω πρωτοασηκρήτις 

Ήν μεν καταδεές τοσούτω γράφειν τοσούτον, μεγάλω μικρόν, αίδούς 
γούν άξιον, καϊ εΐ μή καταδεές. άπώθει δε τά άμφότερα και προς εκείνο 
συνώθει τό σοι κατά ψυχήν περικείμενον μέγεθος, πεΐθον οις τούτο σπου-
δάζεται, τούτοις ήγεΐσθαι τά κατά σώμα μικρά, και εναργής ήν ή περί 
τούτου πειθώ, εργοις οις προσεμαρτύρουν πολλοί άλλ' ού λογισμοΐς 
δεικνυμένη. και δτι οϋ κολακική ή γραφή, τον ταύτην διακομίζοντα ένα 
προφαίνω των κηρυττόντων εκείνα, δς δτι μή καί τά άψυχα φωνήν άφιά-
σιν άσχάλλει. τούτω οις ειπών οις παθών έκήλει πεισθείς, τοιούτον είδος 
έποιησάμην γραφής, ρήμασιν ούχ οίς τά μή συμπαραμένοντά σοι δηλοΰ-
ται γνωρίσματα άλλ' οις ένορώνται χαρακτήρες αθάνατοι ταύτην συν-
θείς. άρκεΐ γάρ όσημέραι πάντως εκείνα, παρά τών ή νόμω ύπο|ταγής ή 
δι' εύροιαν καιρού προσφωνούμενα. προσκείσθω δε τη γραφή αίτησις 
και αύτη τω άποπληρούντι οικεία, πρός ήν εΐ κατανεύσαι δικαιοϊς όλος 
ών τού καλού, ημερών έβδομάδι μια τάς τού Συνεσίου ήμΐν έγχειρίσαις 
έπιστολάς. 

107. 10 ότι del. Kamb 12 post εττ\ 2 litt. eras. A: voce τι suppl. Kamb 

108. 7 κολακική ή γραφή: cf. supra ad ep. 77,7-8 8 - 8 / 9 άψυχα — άφιδσιν: cf. 1 Cor. 
14,7 
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109. Σάβα μαθητή τοις οίκείοις έγχρονίζοντι 

Τά λυπούντά με δύο ήν, ότι τε συνειδώς <σ>εαυτω εΰφυώς εχοντι πρός 
τήν μάθησιν πρός ετερα την οϊκείαν διάνοιαν ετρεψας άντϊ τοΰ λόγους 
θηραν, ίχνη μεταδιώκων κυνών και πτώκας βάλλων και κατατρέχων 
έλάφων, ότι τε λόγος ουδείς σοι τοΰ διδασκάλου προσήν ταχύ πρός τούς 
της λήθης μεταπεμψαμένω τόπους τους καταβληθέντος πόνους έκείνω. 
και ταύτα μεν τέως ήν συγγνωστά, μέχρις ή άτέλεια της ήλικίας τά 
κρείττω προσεπινοεΐν ουκ έδίδου- άσύγγνωστα δέ νύν κατεφαίνετο, δτε 
φήμαι τάς ημετέρας ένήχουν άκοάς, έν εκείνη λοιπόν είναι τή ήλικία, ή 
τοΰ καλοΰ έξακριβάζεται ή διάκρισις. άλλά παρήνεγκεν | των λυπούντων 
τό εν ή νύν άγγελθεΐσά μοι περί σοΰ φήμη' ή δέ ήν βιβλίοις έγκεϊσθαί σε 
καϊ πάντα σε, τό δή λεγόμενον, πέτρον σείειν και κάλων, ίνα τι των 
σπουδής αξίων έξευρεθείη. θάτερον δέ μένει συντρΐβον έτι και πρός άθυ-
μίαν κινούν, τό και διατριβής σε καϊ παιδευτοϋ έκλελήσθαι και συνηκόων. 
άλλά μοι, γλυκύτατε, ύγίαινε· και εί σοι παραμένει τις σπινθήρ ήμέτερος, 
ώς τι μώλυ τήν ύποθήκην ταύτην λαβών, έκκλινον τόν κυκεώνα της 
Κίρκης, τής έπιτριβούσης, φημί, σέ φροντίδος, και κηρώ τών ώτων ό 
πόρος άποφραχθείη, μέλη Σειρήνων ούκ είσδεχόμενος. εϊ δέ και Σκύλλα 
τις βρώμα ίδιον ώς εταίρους τούς ούς έζημίωσαι χρόνους πεποίηκε, βέλ-
τιον μετά τών ύπολοίπων σωθήναι άλλά μή μετ' έκείνων καταποθήναι. 
εχεις και αύτός έπιβοήσασθαι Κράταιϊν, τήν σήν φρόνησιν, ήτις ούκ έάσει 
ματαίοις περιστροβούμενον τήν τοσαύτην εύφυΐαν άμβλεΤαν μεΐναι και 
<άκα)μπή· ίνα δέ σοι προσπαίξω τι και τών | μετρίων, εί μή μετά τής 
άλλης μητρώας περιουσίας και ή ταύτης φειδωλία σοι προσεκτήθη, ήν 
είπον λεκάνην έξώνησαι μικρά πάντα τά είς διδασκάλους γινόμενα λογι-
ζόμενος. είη δέ προ πάντων σε κατασπάσασθαι- και τούτο πρό τών 
άλλων άρκέσει μοι. 

109. 2 συυΕίδώς <σ>εαυτώ: cf. Isocr. Demon. 16 4 πτωκας βάλλων: cf. Theocr. 1,110 
12 ιτάυτα ... πέτρον - κάλων: Mant. Prov. 2,48; Diogen. 7,42; Macar. 2,15; 5,5; App. Prov. 
3,38 n.; Zenob. 1,98; 5,62; Greg. Cypr. 3,54.55; Apost. 13,88; Greg. Cypr. L 3,4 16 -18 έκκλι-
νον — εϊσδεχόμενος: cf. Horn, μ 154-200 18 -20 εϊ δέ — καταιτοθήναι: cf. Horn, μ 108-
110.244-259 21 εχει; - φρόνησιν: cf. Horn, μ 124-126 

2 σεαυτώ: έαυτώ A (ex haplogr. ortum) 14 διατριβής σε: -5 super σε scr. A 18 σκΰλλα 
(λ alt. suprascripto) A 23 άκαμπή scripsi: άλαμττή prop. Tr 
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110. Νικηφόρω κουβουκλεισίω και βασιλικώ κληρικώ 

Δέδωκας ήμΐν, θεοφιλέστατε, έν τη γινομένη προς τόν άδελφιδοϋν έπι-
μελεία ττερισσοτέραν σπουδής άφορμήν, εμφανή καταστήσας την άγαθήν 
σου προαίρεσιν, ούχ δτι προ τοΰ ταύτην άνακαλυφθήναι της δεούσης 
ουκ έτύγχανεν αγωγής (ετύγχανε γάρ, Οπό μάρτυρι Θεώ λέγομεν, έναύ-
λου της κατακρίσεως τής τταρά σου γενομένης ήμΐν ούσης), άλλ' ότι 
φθάσαι διέγνωκας τήν ήμετέραν σττουδήν, προ τοΰ πειραθήναι ταύτης, 
οίος αυτός ει, πρός τό βεβαιούν τους λόγους δείξας έξ έργων, έχάρημεν 
ούν ούκ επί τη του δώρου μόνον φιλοτιμία, άλλά και επί τη τής τούτου 
ταχυτήτι αποστολής, αύτη γάρ | έφανέρου πλέον τό τής προθέσεως 
εύγνωμον ού τοσούτον γάρ δτε των όφειλόντων τυγχάνει τις ήδεται, 
όσον ότε τόν όφείλοντα εύγνώμονα βλέπει και πρόθυμον. και τά σά μεν 
ούτως, άξια πάντως τής θεοφιλούς γνώμης σου. (τά δέ ήμέτερα ποία; έν 
οίς δει τόν παιδευόμενον διεκβιβάζεσθαι ό άδελφιδούς άναστρέφεται· δις 
τής εβδομάδος ή των αύτω έρωτωμένων κατενώπιον ημών άνακρίνεται 
εΐδησις· άπό στόματος αύτω σχεδόν άπαρεμποδίστως τό κείμενον προ-
φέρεται τής γραμματικής· τών επιμερισμών ό τρίτος ήρκται τούτω 
ψαλμός· ή τρίτη τών βαρυτόνων αύτω κλίνεται συζυγία, α διερωτώμε-
νος έκμανθάνει, τη πρός ετέρους παραδόσει παρακατέχειν διδάσκεται.) ή 
ύπέρ αύτού σοι συνεχής γινέσθω εύχή και σύν θεώ φάναι, ει τι τής τοΰ 
παιδός συνίημι φύσεως, ή έπ' αύτω έλπίς μενεΐ άκαταίσχυντος. γένοιτο 
δέ και τής έν όψει ομιλίας άπολαΰσαι ή μας, και τής εις αλλήλους άγάπης 
μη έκπεσεΐν. 

111. I Ιωάννη άσηκρήτις 

Νΰν μάλλον ή πρότερον, ό κατά πάντα τό καλόν προτιμών, γνωσθήτω 
σου τό εύγνωμον και χρηστόν εις φίλον άνθρωπίναις δυστυχίαις όφθέντα 
περιπετή. πλείω δέ λέγειν τό επείγον ούδέν, οίκοθεν σπουδάζοντά σε τό 
συνοΐσον δεδυστυχηκότι φίλω προσεξευρεΐν. 

110 . 5 ϋπό — λέγομεν: cf. Rom. 1,9; 2 Cor. 1,23; Phi. 1,8 5 / 6 - 6 έναύλου τής κατακρί-
σεως: cf. Plat. Menex. 235 c 1 7 - 1 8 τών επιμερισμών — συζυγία: cf. Georg. Choerob. epim. 
in Ps. (III p. 97 Gaisford); Schol. in Theod. Alex. can. de flex. verb. (Gramm. Graec. IV/2 
p. 1 4 , 7 - 1 8 Hilgard) 21 ή έπ' αύτω — άκαταίσχυντος: Rom. 5,5 2 1 - 2 2 γένοιτο δέ — 
ή μας: cf. supra ad ep. 1 0 6 , 6 - 7 2 2 - 2 3 και τής — έκπεσεΐν: cf. supra ad ep. 17,6 
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112. Θεοδώρω μυστικώ 

To βλέττειν σε μεν τά άφαιρούντα πολλά, τό δέ διά μνήμης έχειν σε 
ττλείω τά συνωθούντα ταϋτα και σοι τω εις άπαντα χρηστώ παραμένειν 
άλλ' οϋκ άπορρυήναι έξακριβών, ενεργώς παρακαλώ δυστυχήσαντι 

5 φίλω τήν παρά σαυτοΰ ροπήν χαρίσασθαι και χείρα περικλυζομένω δού-
ναι ταΐς άθυμίαις. ποΰ γάρ τό εύημερεΐν ύμάς άλλαχού δειχθήσεται ενερ-
γές ή έν τώ τάς τών φίλων παραιρεΐν, κατά τό δυνατόν, δυσπραγίας; 

113. Θεοδώρω πρωτοσπαθαρίω 

Πρόχειροι μεν αϊ κατανεύσεις, ετοιμότεροι δέ αΐ τούτων εκβάσεις, και 
αΐ τών υποθέσεων άρχαϊ ευρέσεις σαί, και αΐ άποπληρώσεις σπουδαι 
σαί, και συγχωρείς ουδαμώς | έτέρω τοΰ πραττομένου σοι μερίτην είναι 

5 καλοΰ, και ούτε τήν έξευρισκομένην άφορμήν ό υποβάλλων όραται ουτε 
τήν άποπεράτωσιν ταύτης επισπεύδων γινώσκεται- άλλά σύ και εύ-
ρετής, σύ και έκπληρωτής, σύ και πρέσβυς, συ και κύριος τού πρεσβευο-
μένου, κινούσης μέν της ανυπερβλήτου προαιρέσεως, Ιξάγοντος δέ πρός 
έργα τοΰ άγαθοϋ συνειδότος. άρχων ουν διασκέψεων τοιούτων έσο διά 

ίο παντός και τά πρεσβεία φέρε πάντων μόνος αύτός. και ολίγους μέν, ει γε 
και ολίγους, εξεις τούς εις τούτο ζηλοΰντας, ούδένα δέ τόν παρευδοκι-
μοϋντα. εγώ δέ χάριν έχω τώ θεώ δτι με και τοΰ λέγειν στερείς, άφωνον 
τή ύπερβολή τών χαρίτων ποιών. 

112 . 5 ροπήν χαρίσασθαι: cf. Theophyl. Simoc. hist. 5,2,6 (p. 191,20 de Boor) 7 παραι-
ρεΐν — δυσπραγίας: cf. Eur. Hipp. 1105 
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96 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 229 I 229v 

114. Θεοδώρω κουβουκλεισίω και χαρτουλαρίω 

Εύφρανεν ή μας ούχ ή δόσις μόνον δαψιλής ούσα και ικανή δηλώσαι 
προαίρεσιν άγαθήν άλλά και ή ττρός εκείνην πρότερον άμέσως κλίνασα 
νεύσις. τό μεν yap την τοΰ δίδοντος πρόθεσιν ττρός τά βελτίω δείκνυσιν 
αϋτοκίνητον, | τό δέ άποφαίνει συμμερίτας και τους προς τοΟτο συνω-
θοΰντας του αγαθού, έχομεν δέ και άλλοθεν της ευφροσύνης ταύτης έξευ-
ρεΐν υποθέσεις, ότι τε και τω νϋν βίω περίεισιν άγαθοί, και ού πάντη 
των καλών άμοιρος, καν ή ,,οΐ κακοί πλείονες" επικρατούσα του πάλαι 
ταύτην έξενεγκόντος άπόφασις και τούς μη τοιούτους έκλογίζεσθαί τινας 
ώς τοιούτους ποιεί, ότι τε της διαθέσεως παραμένουσιν, ης πρός ήμας 
είχες, σπινθήρες, και ουτε χρόνος τούτους ούτε διάζευξις έναπέσβεσεν, 
ότι τε ό σκάζων ημών έπηνώρθωται λογισμός, κενή ν γεγονέναι την ποτέ 
συνήθειαν υποβάλλων. Άντισθένει μέν ούν ή του την όψιν συντρίψαντος 
τω μετώπω έγράφετο κλήσις, ώς άν ό ύβριστής όστις γνωρίζοιτο και 
σιγώντος εκείνου· ήμών δέ, ίνα σου τό φιλότιμον άνακηρυχθή, λαλήσει 
μέν ότι και οις εξόν και τό φωνοΰν όργανον, ό δ' εν τή ψυχή λόγος ούκ 
άποκάμοι ποτέ περιστρέφων τό | τής φιλοτιμίας είδος έν έαυτώ. σύ δέ 
χρηστέ διά πάντα και τίμιε, μή περί ήμας τούς άνάγραπτον εξοντας τήν 
χάριν έσο τοιούτος άλλά και περί άλλους, ους πολλάκις ή γνώμη ολι-
σθηρά ή φαύλος τρόπος διατίθησιν άχαρίστους. άπομιμεΐσθαι γάρ σοι 
τό Θείον δίδωσιν ό καιρός, ό τής εύποιΐας έπ' ίσης νέμει τό μέτρον άγαθοΐς 
και κακοΐς. 

115. Συμεών άσηκρήτις 

Ήτιώμην τον χρόνον, ότι μή πρό πολλού μοι τοιούτον φίλον έδεί-
κνυεν, ήνίκα τό καθαρόν ώς άληθώς και άνόθευτον εγνωσται τής άγάπης 
σου. εγνωσται δέ ού μακρα συνουσία, ή και διακρίνειν οΤδε ταύτα και 
διορίζειν, άλλ' έργοις, οίς ριζούται μάλλον εκείνα και μένουσι πάγια, άπέ-
λυσα δέ τής τοιαύτης αύτόν ουδέ νϋν αιτίας και μετά τό προσομολογεΐν 
τοιαύτην χάριν αύτω, ότι μή συσκηνοΐ με τοιούτω καλώ ή καί, όπερ 

114. 8 oi κακοί πλείονΕξ: Bias fr. 1 D.-K. 10 [73 a] (= Stob. 3,1,172); Diog. Laert. 1,87 
1 3 - 1 5 Άντισθένει — εκείνου: Antisth. fr. 91 (II p. 174 Giannantoni) (= Greg. Naz. or. 4,72 
[p. 186,20-23 Bernardi]; Basilius min. schol. in Greg. Naz. or. 25 [PG 36,1169 A]) 20 φαΰλος 
τρόπος: cf. Eur. Rh. 599 

21 έττίσηζ A 
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f. 230 ΕΠΙΣΤ. 114-116 97 

μέρος τοις φιλοΰσι παραψυχής, τούτω με όσαι ώραι παρασκευάζει καθο-
μιλεΤν εντελής | γάρ άν οΰτως ή χάρις αυτω έλελόγιστο. υϋν δέ τω 
δίψει με της σης έκτηκόμενον άγάιτης πόρρω τοϋ των σων άπορρέοντος 
νάματος χειλέων ποιεί, και δν μεν οί μΰθοί φασι Τάνταλον εστία τά όρώ-
μενα, συγχωροϋσι γάρ οί λόγοι την όψιν τοις ήδίστοις έπεντρυφαν, εί 
και την άφήν άποκωλύουσι δραν, δ εκείνης ipyov υπάρχει, έμέ δέ καί της 
έκ τούτου παραμυθίας ό νυν άποστερεΐ βάσκανος χρόνος, άλλ' ούτος μεν 
ποιείτω τό έαυτοϋ· άπεκλήρωσε γάρ αύτω ή έμή μοχθηρία έπινοεΐσθαι 
τοιαύτα καϊ δύνασθαι· την γοΰν έν τη ψυχή διάθεσιν, ήτις ένοΤ καϊ συ-
σφίγγει τόν πόθον και όραν ποιεί καϊ συνομιλεΐν ού χρόνος, ού τό τοΰ 
χρόνου άνώμαλον άφαιρήσεται. 

116. Θεοδώρω πρωτονοταρίω 

Ή μικροψυχίας καθυποβάλλεις, και διά τοϋτο και άνοιας γραφή, ή 
τέκνα καϊ φίλους έχειν οίς ήρησαι ποιεϊν άπωθή, καί τήν ήμών έπϊ τούτω 
καύχησιν ΰποτέμνεις. τοίνυν ή μή πέραινε τό έννόημα, και άποτριψόμεθα 
τό έπίκλημα, ή τό δόξαν άμεταθέτως έχον έκπλήρου, καί τής παρρησίας 
ήμεΐς έκστησόμεθα. 

115. 9 - 1 0 τώ δίψει — αγάπης: cf. supra ad ep. 64,40 1 0 - 1 1 τοϋ των — νάματος: cf. 
supra ad ep. 99,2 1 1 - 1 3 καί öv — υπάρχει: cf. supra ad ep. 54,19 

116. 2 άνοιας γραφή: cf. supra ad ep. 38,6 

2 γραφή prop. Darr sed cf. supra ad epp. 38,6 (cum test.) et 61,5 
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98 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 230ν I 231 

117. I Στεφάνω μαθητή 

Τί καταρρητορεύειν ημών έφρυάξω, αντιθέσει ττλάττων καϊ τοΰτο λύ-
σεις έκείναις ουκ έξευρίσκων εύλογους, και αιτίας άνυπόπτους άπαριθμών 
οΰδ' εις εννοιαν έλθούσας έμήν; ένί μεν ουν ήρκει λόγω δηλώσαι τό παν, 
υποψιών άπηλλαγμένω τοιούτων, ήλως δέ μακράν άποτεινάμενος την 
γραφήν, τω τοιαύταις συμπεσεΐν ττεριαγωγαΐς κατασοφισθείς ή κατασο-
φισάμενος. έχου γοΰν, εϊ τι καν ποσώς έμοί πείθη, της υποδειχθείσης και 
ΰποδειχθησομένης μαθήσεως, και τών ελπίδων εΐκων, άλλά μη άποπηδών 
ου διαψευσθήση. και ώς διδασκάλοις ήμΐν, μή ώς πώλοις χρώ, ούκ έπι-
κάμπτων, καμπτόμενος δέ καϊ μαστιγούμενος, άλλ' ου μαστιγών, και 
τοιούτος ών τό συνεΐρον εξεις τό κεχηνός. εγώ δέ τών εθίμων τι διαπΐ-
πτον βλέπων ουδέν ήσθήσομαι και ώς έπϊ τέκνοις φιλοπάτορσι τά φιλό-
παιδος ένδείξομαι πατρός, εϊ τω μικρώ δέ παροράματι οΰχ ώς έπϊ παισϊν 
άναπαύσομαι, υποκύπτοντας φιλίως τοις φθάσασιν ύμδς ού λαβών, ά-
νιάσομαι μέν | καν άποχρών εσχον τό άνιδσαν, δεικνύειν δέ τά πατρός ού 
λήξω, εως ε'ίσω τών έμών όρώ ύμας άγκαλών, καταλείπων ύμΤν τά τοις 
άπειθέσι παισ'ι σκοπεΐν συναντήματα. 

118. Θεοδώρω μυστικώ 

Καϊ ώς λόγους τιμώντι και ώς άντιτιμωμένω παρά τών λόγων, ή τοΰ 
συντάγματος ημών σοι άπέσταλται άμβλωσις. τί σκοπησομένω; τη 
άποστολή μέν διάθεσιν φιλίας ούκ ένδεα (τοΰτο γάρ οΤδεν χαρακτηρίζειν 
ή προς άλλήλους τών σπουδαζομένων ήμΐν άνακοίνωσις), τη έπισκέψει 
δέ σπουδήν μή τά συντρέχοντα έχουσαν. και πρός έκείνην μέν, οικεία 
τών τρόπων ποιών, προστίθει τό εΰγνωμον έπαινετόν γάρ δτι οΰτε 
ήθος άπηχές εύχρηστον ούτε θησαυρός κεκρυμμένος επωφελής. 

έφρυάξω: cf. Ps. 2,1; Act. 4,25 

ήμδξ A 

117. 2 Τί — 

14 Ομδζ Br-L.: 

118. 2 λόγουξ τιμώντι: cf. supra ad ep. 11,2 8 θησαυρός κεκρυμμένοξ: cf. Sir. 20,30; 41,14 
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f. 231v ΕΠ1ΣΤ. 117-121 99 

119. Θεοδώρω κουβουκλεισίω και βασιλικώ κληρικώ 

Έξηρτήσθαι δοκώ έν σοι και βλεττομένω μοι και μή τά έμά· διό καϊ 
όρων περί τούτων συνομιλώ και μή έντυγχάνων άναφέρειν κρίνω εις σε, 
έν άλλοις ταύτα σιγών. έχεις ουν τό σταλέν έττίδος όις δει, και ύττόθες α 

5 δει, και ώθει περί ών δει, και τύχοις και ών δει και δτε δει. 

120. I Θεοφίλω άσηκρήτις 

Χρεία κατήπειξεν αναγκαία τό βιβλίου ζητεΐν. και ό τοΟτο κατέχων 
σύ φίλος καϊ ό νΰν αΰτό λαβείν άξιων των άγαπωμένων. ευφράνεις ουν 
άττοδιδούζ, λυπήσεις δε μή άποδιδούς. 

121. Θεοδώρω πρωτοσπαθαρίω καϊ κριτή 

"Εχει τι διδόναι και τή φιλία τό δίκαιον, όττότε μή τταραττοιοΐτο, φανε-
ράν δέ παραδεικνύει της άκριβοΰς εξετάσεως τήν άθέτησιν. εί ουν όρας, 
φίλη έμοί ψυχή> άντεχόμενον του δικαίου τόν τό γράμμα σοι φέροντα, 

5 τοις δικαίοις ακολουθών ταχεΤαν (τοΰτο γ α ρ ή γραφή δεΐται) τήν δι-
καιοΰσαν ψήφον έπάγαγε. εί δέ παρεκβαίνοντα μέν της άληθείας, ττλεο-
νεκτούμενον δέ κατά τοΰτο ύ π ό του άντιδίκου, έττεί και τοις νικώσι στέρ-
γεται μή άρκεΤσΘαι τή νίκη άλλά βιαιότερον έττικεΐσθαι τ ω ήττημένω, 
δίδου τι αυτός συνετός ών τοις φιλοΰσιν ήμΤν, ό και τό νικών ού λυττεΐ 

ίο μέρος και τ ω ήττημένω χαρίζεται. 

120. 2 Χρεία κατήπειξεν: cf. Polyb. 1,21,4 

121. 6 ψήφον έττάγαγε: cf. Thuc. 1,119.125 
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100 ΑΝΩΝΥΜΟΥ f. 232 

122. Θεοδοσίω μοναχώ 

ΟΤς άπεστάλη, τά υμέτερα δέδοται γράμματα, και αύθις τά παρ' 
αυτών άντιγραφέντα βία μεν, άνείληπται δ' ουν δμως. | επέχει γάρ τά 
πολλά των πραγμάτων ό όχλος, άπαλειφθεΐσαν μεν ουν την μνήμην 

5 αΰτοΐς την σήν οΰκ ην ίδεϊν, έντετυπωμένην δέ και μένουσαν ihr και 
τοϋτο έδήλου ή μετά περιχαρείας καϊ σπουδής των σων γραμμάτων 
άνάληψις. άλλ' εμφανής τω γράμματι μή ών ό σκοπός, δι' δν ή πρός 
εκείνους άποστολή γέγονεν, ουκ εδωκε γνώρισμά τι, ω καταλαβεΐν τόν 
εκείνων ήδυνήθην σκοπόν. πλήν του περιφερομένου τω προτέρω άνέ-

ιο μνησα γράμματι, και ή αυτή μετά της αυτής έωρατο άπορία προθέσεως, 
και οΤδα ότι, αφορμής διδομένης ευκαίρου, οΰκ αύρας φορα τό έδραΐον 
αυτών οίχήσεται τής αγάπης, σΰ δέ, τω θεώ μεμελημένη ψυχή, τω καθ' 
έκάστην εΰχάς άναφέρειν άταράχω νο'ί μεμνήσθαι τών συνήθων άγάπα 
και φίλων. 

122. 11-12 οΰκ ανραξ - αγάπης: cf. 1 Cor. 15,58 
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INDEX NOMINUM PROPRIORUM 

Cf. etiam indicem eorum, ad quos scriptae sunt Anonymi Professoris epistulae 

'Αβραάμ: persona biblica 35,11 
"Αγκυρα: urbs Galatiae 91,1 
"Αδης: mortis et inferorum deus 47,24; 49,30 
'Αδράστεια: Nemesis; usus prov. 74,11 
Άδωνις: pulchritudinis et infelicitatis exem-

plum 55,27 
'Αθήναι: Athenae, urbs 63,8 
Αϊγιεΐς: Aegiensium nimia confidentia oraculo 

reiecta 30,92 
Αϊθίοψ: Aethiops; prov. 43,48.49 
Αισχύλος: poeta tragicus 54,5 
'Αλέξανδρος: metropolita; cf. titulum ep. 69 
'Αλκμήνη: Herculis mater 69,45 
'Αμάλθεια: eius cornu omnium rerum copia 

abundasse fertur 23,12 
Άνάγυρος: herba foetidus; usus prov. 68,26 
'Αναστάσιος: metropolita; cf. titulum ep. 1 
'Αντισθένης: philosophus 114,13 
Άράβιος: auletes; usus prov. 94,11 
Άργεΐος: Argivus; usus prov. 30,15 
Άργος: custos multos oculos habens 93,4 
'Αριστείδης: probitatis exemplum 73,19 
'Αριστογείτων: tyrannicida, ab Atheniensibus 

glorificatur 79,17 
'Αρμόδιος: tyrannicida, ab Atheniensibus glo-

rificatur 79,16 
Άρττυιαι: rapaces quaedam deae 20,12 
'Αρσένιος: 

1. discipulus anon. professoris; monachus 
60,15 
2. episcopus; cf. titulum epp. 15; 20; 15,11 

Άστυδάμας: prov.; se ipse laudans 85,16 
Αυγείας: rex Elidis, usus prov. 38,9 

Βαβυλών: urbs Assyriae 40,15 
Βάρδας: antigrapheus ( = magister scrinio-

rum); cf. titulum ep. 102 
Βασίλειος: 

1. metropolita; cf. titulum ep. 73 
2. spatharius, cubicularius; cf. titulum ep. 6 

Γρηγόριος: 
1. discipulus anon. professoris; cf. titulum 
ep. 56; 56,3 

2. metropolita; cf. titulum ep. 91 
3. notus anon. professoris; cf. titulum ep. 
32 

Δαμιανός: spatharocandidatus; cf. titulum ep. 
46 

Δαυΐδ: filius Jischai, rex secundus Israelitarum 
100,12 

Δωδώνη: urbs Epiri, oraculum 33,17; 51,82 

Έλλην: Graecus, paganus 64,36 
Έπιφάνιος: diaconus; cf. titulum epp. 43; 103 
Ευθύμιος: 

1. episcopus; cf. titulum epp. 106; 107 
2. protasecretis; cf. titulum ep. 108 

Ευκλείδης: sententia ei attributa 41,4 
Ευστάθιος: protospatharius; cf. titulum epp. 

48; 76; 77 
Έφραίμ: 

1. discipulus anon. professoris 20,13 
2. monachus; cf. titulum epp. 12; 62; 64; 72 

Ζεύς: Jupiter 44,15 
Ζώττυρος: Persa, prov. 40,14 

Ηράκλεια: urbs in ora Asiatica Euxini Ponti 
sita 1,1 

Θεοδόσιος: monachus; cf. titulum epp. 45; 122 
Θεόδοτος: cubicularius; cf. titulum ep. 5 
Θεόδωρος: 

1. cubuclesius et chartularius; cf. titulum ep. 
114 
2. cubuclesius et regius clericus; cf. titulum 
epp. 74; 81; 82; 89; 90; 119 
3. mysticus; cf. titulum epp. 71; 94; 112; 118 
4. protonotarius; cf. titulum epp. 65; 79; 
116 
5. protospatharius; cf. titulum epp. 4; 113 
6. protospatharius et iudex; cf. titulum ep. 
121 
7. protospatharius et mysticus; cf. titulum 
epp. 26; 27; 83; 84 
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102 Index nominum propriorum 

8. protospatharius regius; cf. titulum epp. 
13; 14 

Θεόκτιστος: logotheta et patricius; cf. titulum 
ep. 95 

Θεοφάνης: amicus anon, professoris 106,13 
Θεόφιλος: asecretis; cf. titulum epp. 41; 120 
Θέτις: mater Achillis 26,29 
Θετταλός: Thessalus 13,12 
Θωμδς: frater Ioannis; cf. titulum epp. 70; 92 

Ιακώβ: filius Isaacii et Rebeccae 35,15 
'Ιάκωβος: frater Christi 34,34 
'Ιάσων: heros, dux Argonautarum 64,36 
'Ιφικράτης: dux Atheniensium 96,29/30 
'Ιωάννης: 

1. asecretis; cf. titulum ep. I l l 
2. chartularius et cubuclesius; cf. titulum 
ep. 3 
3. discipulus anon, professoris; cf. titulum 
ep. 87 
4. frater Thomae; cf. titulum epp. 70; 92 
5. notus anon, professoris; cf. titulum epp. 
16; 49; 49,17 
6. pincerna patriarchae; cf. titulum ep. 61 
7. protovestiarius patriarchalis; cf. titulum 
ep. 66 
8. regius clericus; cf. titulum epp. 34; 35 
9. spatharocandidatus; cf. titulum ep. 52 

Ίωαννίκιος: discipulus anon, professoris; cf. 
titulum ep. 96 

Ίώβ: Hiob (Ijob), rei auctor libri eiusdem no-
minis 35,18 

'Ιωσήφ: XI filius Jacobi et Rachelis 35,16; 
43,63 

Καλλικλής: notus anon, professoris; cf. titu-
lum ep. 18 

Καλλισθένειος: Callistheneus; prov. 46,26 
Κίρκη: illecebrarum exemplum; prov. 109,17 
Κλεάνθης: stoicus; prov.; 54,5 
Κράταιϊς: mater Scyllae 109,21 
Κυτωρόθι: in Cytoro; usus prov. 38,15 
Κωνσταντίνος: discipulus anon, professoris et 

vestitor; cf. titulum epp. 37; 58; 58,2 

Λακεδαιμόνιοι: Lacedaemonii 76,20 
Λειβήθριοι: inculti 47,36/37 
Λέων: 

1. metropolita; cf. titulum ep. 85 
2. notus anon, professoris; cf. titulum ep. 
33 
3. sacellarius; cf. titulum epp. 24; 25 

Λιβύη: Libya; prov. 19,2 

Λιταί: filiaejovis 44,14 
Λυσίμαχος: pater Aristidis 73,19 

Μαλαχίας: propheta Israelis 51,69 
Μανδρόβουλος: avidus; prov. 47,47 
Μανουήλ: cubuclesius et chartularius 2,1.5 
Μαραθών: locus in Attica situs 76,21 
Μαρωνίται: ex Maronea; prov. 48,11 
Μέλης: pater Homeri 46,12 
Μελιταΐος: a Melita insula 30,10 
Μιχαήλ: 

1. magister; cf. titulum epp. 36; 51; 51,30.65 
2. protospatharius et curator magnus; cf. ti-
tulum ep. 10 

Μονοβατών: monasterium 60,1 

Νέα 'Εκκλησία: ecclesia a Basilio I Constanti-
nopoli instructa 38,2; 50,1; 93,1 

Νεοκαισάρεια: urbs in Polemoniaco Ponto 
sita 73,1 

Νίκαια: Bithyniae caput 69,1 
Νικήτας: monachus; cf. titulum ep. 100; 

100,11 
Νικηφόρος: 

1. cubuclesius et regius clericus; cf. titulum 
ep. 110 
2. metropolita; cf. titulum ep. 63 

Νικόλαος: cubuclesius et sacristanus Novae 
Ecclesiae; cf. titulum ep. 50 

Όλυμττος: mons Bithyniae, confugium mo-
nachorum 69,38 

'Ορέστης: archivarius; cf. titulum ep. 21 

Παιανιεύς: sc. Demosthenes 33,6 
Παρθένιος: asecretis; cf. titulum ep. 86 
Παύλος: 

1. diaconus et chartularius; cf. titulum ep. 
78 
2. discipulus anon, professoris; cf. titulum 
epp. 104; 105; 104,5 

Παφλαγόνες: incolae Paphlagoniae 49,2.35 
Πελοττίδαι: humero carentes; prov. 101,7 
Πέτρος: 

1. asecretis et magister; cf. titulum epp. 19; 
23; 67; 97 
2. notarius mystici; cf. titulum ep. 28 
3. regius clericus; cf. titulum epp. 34; 35 

Πλάτων: philosophus 51,79 
Πρόμερος: cuius canes Euripidem dilaniasse 

narrabantur 47,32 
Πυθαγόρας: philosophus et mathematicus 

51,100 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:35



Index nominum propriorum 103 

'Ραχήλ: Rachel, filia Laban, coniux Jacobi 
73,11 

Σάβας: discipulus anon, professoris; cf. titu-
lum ep. 109 

Σάρδεις: urbs Lydiae 85,1 
Σατανάς: Satan 37,13 
Σειρήνες: prov.; illecebrarum exemplum 

109,18 
Σέλγη: urbs Pisidiae 59,1 
Σίδη: urbs Pamphyliae; prov. 17,21 
Σίφνιοι: incolae Siphni; prov. 48,10 
Σκιπίων: Scipio 96,29 
Σκύθης: Scytha 17,17 
Σκύλλα: Scylla 109,18 
Σοφία: augusta; cf. titulum epp. 8; 98; 99 
Σοφοκλής: poeta tragicus 86,2 
Στέφανος: 

1. asecretis; cf. titulum ep. 101 
2. protospatharius et discipulus; cf. titulum 
epp. 9; 11; 117; 9,20; 11,2 

Στησίχορος: poeta lyricus; prov. 47,46 
Συμεών: asecretis; titulum ep. 115 
Συνέσιος: Cyrenensis 108,15 
Σωκράτης: philosophus 73,19 

Ταντάλειος: Tantaleus; usus prov. 54,19 
Τάνταλος: ei petra semper minabatur 40,14; 

115,11 
Τενέδιος: Tenedius; prov. 92,15 
Τιθώνειος: Tithoneus; prov. 76,16 
Τιμόθεος: poeta et musicus Mileti 51,94 
Τίμων: misanthropus; prov. 23,2 

Ύλας: a Nymphis in Mysia raptus; prov. 
27,20; 69,44 

Υπερείδης: rhetor 51,83 

Φαραώ: rex Aegyptiorum 43,62 
Φιλάρετος: magister; cf. titulum ep. 68 
Φιλητός: diaconus, cubuclesius; cf. titulum ep. 7 
Φιλπτττούττολις: urbs Thraciae 63,1 
Φινεύς: ab Harpyis cibis privatus 20,11 
Φοίβος: Apollo 9,24; 76,33 
Φρύνη: meretrix 51,83 

Χαβρίας: dux Atheniensium 96,30 
Χριστόφορος: regius clericus et chartularius 

Novae Ecclesiae; cf. titulum epp. 38; 39; 93 
Χρύσης: vates 76,10 
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INDEX VERBORUM AD RES BYZANTINAS SPECTANTIUM 

άγωγή: educatio 110,5 
αδελφότης: fraternitas 52,3.8 
άνεπίσκοττος: sine episcopo 87,20 
άντιγραφεύς: antigrapheus ( = magister scri-

niorum) 102,1 
αντιγράφω: transcribo 122,3 
άρτίδιον: remuneratio 1,3 
αρχιεπίσκοπος: archiepiscopus 59,1 
άρχιερεύς: archiepiscopus 1,8; 30,111 
άσηκρήτις: asecretis 19,1; 23,1; 41,1; 67,1; 

86,1; 101,1; 111,1; 115,1; 120,1 

βασιλεία: regnum; Imperium 43,63/64 
βασίλεια (τά): domus regia 34,17; 93,14 
βασίλειος: imperatorius 48,2 
βασιλεύς: imperator, rex 68,9.12; 81,4.14 
βασιλικό;: regius, imperatorius 51,25; 68,13 
βεστήτωρ: vestitor 37,1; 58,1 
βιβλιδάριον: libellulus 5,10 
βιβλίον: libellus 29,7; 61,9; 63,4; 86,2.7; 

88,19.26; 90,2; 93,13; 98,13; 109,11; 120,2 
βίβλος: über 8,17; 88,24; 99,2 

γράμμα: littera, epistula 8,17; 10,2; 12,15/16; 
15,4; 19,5.35; 20,2.14; 22,6; 25,17; 26,25; 
28,2; 30,73; 34,10/11; 36,9.16; 39,6; 42,5; 
45,2.6; 52,10.16.20; 64,2.6.8; 71,13; 72,2.5; 
76,8.27; 77,7; 78,8; 81,2; 82,4.13; 84,5; 90,6; 
91,10; 96,4; 98,8/9; 100,30; 104,10; 105,15; 
106,2.3.10.11.15; 121,4; 122,2.6.7.10 

γραμματεΐον: epistula 52,9 
γραφεύς: scriba 85,49 
γραφή: ars scribendi, scriptura, epistula 

5,12.14; 8,2; 9,2.6.7.9.16; 18,3; 20,2; 25,18. 
23.28; 30,17; 34,6; 38,6; 44,3.8.13.16; 46,30; 
47,53; 49,19; 51,2; 53,7; 61,5; 62,3; 63,6; 
64,5.22.24.25; 69,4.7.9; 72,4.6; 76,24; 77,4. 
9.11; 81,20; 82,14; 84,13; 88,15.16.19.52; 
93,13; 96,12; 98,3.5.7; 100,27; 104,8; 105,5; 
106,8; 108,7.10.13; 117,6; 121,5 

δέσποινα: augusta 8,1.10.18; 98,1.8; 99,1.4 
δεσπότης: clericus praelatus 81,13; patriarcha 

17,17; 31,2.3; 47,19.62; 54,9/10.10.11.12. 
14.17; 88,49.55 

δεσποτικός: patriarchalis 53,12; 54,10; 76,34; 
88,6.18 

διάκονο;: diaconus 7,1; 43,1; 78,1; 81,13; 
103,1 

διδασκαλεΐον: locus ubi docetur 69,31 

εκκλησία: ecclesia 1,2.4.7; 55,43 
εκκλησιαστικός: ecclesiasticus 68,9.22 
εκκριτοι σχολής: administratores scholae 

20,13; Οπό διατριβήν - 105,14 
επισκοπή: episcopalis cathedra 87,20 
επίσκοπος: episcopus 15,1; 20,1.6; 57,1; 

68,13; 87,17; 106,1; 107,1 
έπιστατοϋντες της σχολής: administratores 

scholae 80,1 
επιστατών: administrator (sc. scholae) 96,1; 

cf. έπιστατοΟντες τής σχολής 
έπιτίμιον: poena 51,65/66 
ευλογία: remuneratio 30,39; 54,8 

ηγούμενος: hegumenus 60,1 

θέατρον: sensu rhetorico 89,4 
θρεπτήρια: nutritionis et aliturae praemia 

30,38 

ιερεύς: sacerdos 68,14.17 
ϊερότης: sacerdotium 73,4; 106,2 

κανονίζω: cum legibus ecclesiasticis congruo 
60,28 

κανστρίσιος: castrensis 17,1; 30,1; 43,39; 44,1; 
55,1 

κανών: lex ecclesiasticus 60,28 
κληρικός, βασιλικός: regius clericus 34,1; 35,1; 

38,1; 74,1; 81,1; 82,1; 89,1; 90,1; 110,1; 
119,1 

κουβικουλάριος: cubicularius 5,1; 6,1 
κουβουκλείσιος: cubuclesius 2,1; 3,1; 7,1; 50,1; 

74,1; 81,1; 82,1; 89,1; 90,1; 110,1; 114,1; 
119,1 

κουράτωρ, μέγας: curator magnus 10,1 
κριτής: iudex 121,1 

λεπτόγραμμος: minutis lineis 53,11 
λογοθέτης: logotheta 95,1 
λοξός: obüquus 53,10 
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106 Index verborum ad res Byzantinas spectantium 

μαΐστωρ: magister ( = professor) 19,1; 23,1; 
36,1; 51,1; 67,1; 68,1 

μετεγγραφή: transcriptio 88,25.33.52 
μητροπολίτης: metropolita 1,1; 63,1; 69,1; 

73,1; 85,1; 91,1 
μοναχός: monachus 12,1; 45,1; 62,1; 64,1; 

72,1; 100,1; 122,1 
μονή: monasterium 52,18 
μυστικός: mysticus 26,1; 27,1; 71,1; 83,1; 84,1; 

94,1; 112,1; 118,1 

νοτάριος: notarius 71,10 
- του μυστικού: notarius mystici 28,1 

οικονόμος: procurator (sc. ecclesiae) 1,1 

παιδοτρίβης: qui pueros exercet 92,3 
πατριάρχης: patriarcha 31,1; 53,1; 54,1; 61,1; 

66,1; 68,13; 88,1 
πατριαρχικός: patriarchalis 52,16 
πατρίκιος: patricius 95,1 
πιγκέρνης: pincerna patriarchae 61,1 
πλατεία: platea 94,6 
πνευματικός: clericus cum Spiritu Sancto 20,6 
πορφύρα: porphyra 26,15.15/16 
πρωτοασηκρήτις: protasecretis 40,1; 108,1 
πρωτοβεστιάριος τοϋ πατριάρχου: proto-

vestiarius patriarchalis 66,1 

πρωτονοτάριος: protonotarius 65,1; 79,1.12; 
116,1 

πρωτοσπαθάριος: protospatharius 4,1; 9,1; 
10,1; 11,1; 26,1; 27,1; 48,1; 76,1; 77,1; 83,1; 
113,1; 121,1 
- βασιλικός: protospatharius regius 13,1; 
14,1 

ρόγα: Stipendium 76,17 

σακελλάριος: sacellarius 24,1; 25,1 
σκευοφύλαξ της Νέας (sc. Εκκλησίας): sacri-

stanus Novae Ecclesiae 50,1 
σπαθάριος: spatharius 6,1 
σπαθαροκανδιδδτος: spatharocandidatus 

46,1; 52,1 
στάθμιον: statera 68,11 

τροφεία: educationis praemium 37,23 

ύπαρχος: praefectus 68,8.11 

φορολόγος: qui tributum colligit 70,2 

χαρτουλάριος: chartularius 2,1; 3,1; 78,1; 
114,1 
- της Νέας 'Εκκλησίας: chartularius No-
vae Ecclesiae 38,1; 93,1 

χαρτοφύλαξ: archivarius 21,1 
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INDEX GRAECITATIS 

Phonetica, Morphologia, Syntaxis, Figurae quaedam 

adiect ivum cum art iculo tamquam nomen subs tant ivum usurpa tum: 
masculinum (sing, cum ellipsi substantivi ρήτωρ): ό Παιανιεύς 33,6 

adverbia: 
εκείθεν pro έκεΤσε: τά άναπολόγητόν σε παραπέμποντα εκείθεν ποιεΐν 30,63 

adverbial i ter usurpa tus accusativus pluralis adiec t ivorum neutr ius generis (cum 
art.): τά πλείω 62,7 

adverbium pro adiectivo in pos i t ione at t r ibut iva: τόν λίαν έσθλόν 81,8 (cf. etiam s.v. 
superlativi formae) 

allegoria: Έπεί μή ö πραγμάτων σε όχλος 21,2 sq.; φύσις μάχεται φύσει 27,4-5; ους ώδίνω 
λόγους δρυσίν ... και πέτραις έκκειμένους 27,17; πέμπε (sc. κανστρίσιος) τά τοιαϋτα βέλη 
κατά των ήδικηκότων ούδέν 30,124; τό της κυνός ποιεΐν 33,11; τό Δωδώνης χαλκεΐον 
έπί σαυτόν έγείρης 33,16-17; Κυβερνήτης εκείνος θαυμάζεται ... τό σκάφος εϋθύνων 
καλώς 35,2-3; τρόπον μιμουμένους κυνών 36,5; Σκιά ήμΐν ίσα καπνού τά υμέτερα 37,2; 
... Ζώπυρον αποδείξει τοϋτον, οϋ Τάνταλον, Βαβυλώνων πολλών προκρινόμενον 
40.14-15; τοις της καρδίας (sc. όφθαλμοΐς) φανταζόμεθα βλέπειν σε 42,2-3; μή έπί 
ψαμμώδους ... γης τόν θεμέλιον ... των ημετέρων αμαρτιών έπιθεΐναι τήν όροφήν, παν-
τοίοις άνέμοις άσειστον ... τήν οϊκίαν γενήσεσθαι 60,22-25; στρεπτάς γάρ έμαθητεύθης 
είναι φρένας έσθλών 62,5-6; στάθμιον μέγα και μικρόν παρ' ήμΐν ουκ εστίν 68,11-12; 
κατά σαυτοϋ δέ τόν Άνάγυρον κινήσεις ή μάλλον είπεΐν τό τών μελισσών σμήνος έπϊ 
σαυτόν έγερεΐς 68,26-27; μετά τήν πολλήν τυφθεΐσαν έκείνην θάλασσαν και οϋκ άνίπτοις 
... χερσί της άρχής ... έδράξω 71,4-5; λέων ών δήγμα παραλογίση μυός 79,19-20; 
δηχθείς τήν ψυχήν 81,12; τόν löst Τενεδίω ... προτεινόμενον πέλεκυν οϋ φοβηθησόμεθα 
92.15-16; τήν γλώτταν αυτών φίμου 94,9-10; τοις ήμετέροις πλήττειν σε λόγοις 96,2; 
τή συστολή τοϋ γράμματος 98,8 — 9; τήν άπορροήν ... ταχεΐαν της έκ τών τοιούτων 
βιβλίων δαψιλοϋς άρδείας 98,12-13; τό τής βίβλου ... άπορρέον άπαντλησάμενοι νάμα 
99,2; διαμάχη τοϋ νοϋ 102,2; τό χρηστόν τοϋ ήθους, ώς ό καθαρός τό δόκιμον χρυσός 
102,12; πολλοί ... τάς σάς κατέκλυσαν άκοάς 103,2; φράξον ... τά ώτα 103,9; τών άκου-
σθέντων άπόκλυσαι τό πικρόν 103,10; άπομαρανθείσης ... τής μνήμης σου 105,12; ή 
ατέλεια τής ήλικίας τά κρείττω προσεπινοεΐν ούκ έδίδου 109,7-8; και κηρώ τών ώτων 
ό πόρος άποφραχθείη, μέλη Σειρήνων οϋκ είσδεχόμενος 109,17-18; γνώμη ολισθηρά 
114,19-20; τών πραγμάτων ό δχλος 122,4; ούκ αύρας φορά τό έδραΐον αύτών οϊχήσεται 
τής αγάπης 122,11-12 

al l i terat io: άρχιερεΐ και τά άρχιερέως 1,8; Ή κατάνευσις ... τήν κατάπραξιν ... ή κατάνευ-
σις 2,2-3; άντιπίπτειν ... άντίθεσις ... άντιπεσεΐν ... αντιρρήσεων ... άντιρρήσεις 
4,8-11; οϊ πρεσβεύοντες ... τό πρεσβεύειν ... πρός δ ή πρεσβεία ... και δι' δ ή πρεσβεία 
... τό έκπληρώσον τήν πρεσβείαν 4,14—17; καρποϋμαι ... έκκαρποϋσθαι 5,4-5; έπισχεΐν, 
έπέσχε 8,10; Ή γραφή ... τώ γράφοντι έμοί ... τώ γράφοντι μέν ... τά τής γραφής ... 
τοιαύτας γραφάς ... ή γραφή 9,2-9; ύπέρ τής μαθητείας ... ύπελογίσω τήν μαθητείαν 
9,22-23; λόγων τοιούτων τά λόγου άξια 10,3; λόγους τιμαν και λόγοις άγαπώντα ... 
και λόγων αϊδεΐσθαι 11,2-3; Και χρυσόν ... δείκνυσιν ... άρχή. εΐ οΰν τά πρό τής άρχής 
ούκ ήλάττωσεν ή άρχή 16,2-3; δεΐξον ώς σύ αύτός ... δείξεις δέ 16,3-4; τοις φιλοΰσιν 
... και δτι φιλοϋμεν 16,4; όσος άναλόγισαι χρόνον ... τά άνθρώπινα λόγισαι 17,23-25; 
και δι' δν αύτη και πρός δν 17,24; ύπέμεινας ύποπεπτωκότας ... τή ύποπτώσει 
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108 Index graecitatis 

17,34-35; σωματικών ... και βιωτικών ... συμφορών 18,5-6; και καν 19,3; ανάπτυξα 
γράμματος ... γραφήν ... αναπτύξεως 20,2-3; έξαληλιμμένους ... έντετυπωμένους 
20,7-8; και ήμΐν άπεσώζετο και άποσωθήσεται 20,8-9; ούτε ... άπέρρευσας ... ούτε 
μήν άπορρεύσεις ποτέ 20,9-10; έψηφίσω ψήφον ... συμψηφισθέντος ... συμβραβευτάς 
23,9-10; λογιστής ... τών λογιζομένων 24,17-18; έρήρεισαι και ... έπείληψαι και ... 
έγκεχείρισαι 24,23-24; ή οίκοθεν έξευρεΐν σε ... ή παρ' ημών έξετάσαι, εΐ τι χρειώδες 
είχομεν ... ειπείν, πλήν, εΐ και τω δευτέρω εύθυδρομήσομεν πλω ... ή τοϋ πρώτου 
έπιγενήσεται εϋπλοια 25,19-23; ή αίδήμονες ή οϋκ αίσχυντηλοί 27,8; εΐ καιρός έπιτρέ-
ψοι, έπιβοήσομαι 27,19; όμοίω όμοιος 28,4; πραγματευόμενος ... ποριζόμενος ... έρανιζό-
μενος 29,9 — 10; πλεονεκτοϋντας ... πλεονεκτικώτατον 30,73-74; άλλ' εΐ σοι τι όφελος 
εξευρίσκεται ... έγώ ... έξαγορεύσω φωνή ... και δ ... είπεν, εγώ έρώ περί έμαυτοΰ 
30,89-93; ή τρώσις βελών τό σώμα μέν τρώση 30,125; εΐ και μή επισφαλής ... επιλήψιμος 
ή συνδύασις 32,5-6; φερομένων ... φέρεσθαι 32,6-7; κωφεΰον ... κωφεΰον ... κώφευσιν 
33.3-5; περιτιθείς ... πάγαις περιπαρής 33,16; χαίρουσαν ... χαράν 34,7; λυπηρόν ... 
λύπης 34,7-8; ότι ... άπεξενώθητε ... ούδέ τή αποξενώσει ... άπεξένωται 34,22-27; 
μακαρισμοϋ ... μακάριος 34,33; άπαλλάγηθι ... άπαλλαγήση 43,55 — 56; βάλλεσθαι ... 
βολάς ... βελών ... βάλλοντες 46,3-6; ή φιλία ... φιλικώς ... φιλών, τά φιλοΰντα ... 
της φιλίας ... φιλίας 51,10-13; αΰλούση ... τους αυλούς ... τήν έπαύλησιν 51,101-102; 
αναίτιοι αίτιώνται πολλάκις 52,22-23; κέκριται ... και κέκριται και κριθήσεται 58,4-5; 
ού ποθούμεθα ποθοϋντες ... ποθοϋντας άντιποθεΐς 65,2-3; άντιπρδττον ... ούδέν, συμ-
πράττοντα ... πολλά 65,7-8; άναξία ... γέλωτος ... πολλώ μάλλον γελάση 67,7 — 8; 
διενοχλήσομεν ... παρηνωχλήσαμεν ... οχλήσεως 67,23-25; ένδείκνυσθαι ... ένδείξαιντο 
69,13; τοις πατράσι τά πατέρων ... πατέρες 69,13 — 14; όμήλιξιν ... όμηλίκων 69,18; 
δρτυξιν ... πέρδιξιν 69,19; ταπεινοΐς συνταπεινοϋσθαι 71,7-8; λεγέσθωσαν ... άναπλατ-
τέσθωσαν ... νομιζέσθωσαν 74,17-21; μείζονα ... μείονος 74,29; έλεεΐν ... κατελεεΐσθαι 
79.4-6; άξιος ... ξένον έδειξεν 79,6-7; κατεπαίρεσθαι ... προσφέρεσθαι 81,15-16; εξεις 
επαινον έπαινετέος ούκ ών 81,31-32; παλλόμενον ... τοϋ πάλλεσθαι 82,4—5; περιτροπή 
... περιτραπείς ... περιτρέψας ... περιτραπέντας ... περιτρεπόντων 82,7-10; άφιλόσο-
φον ... καν ... ή φιλόσοφος μοι τω δντι και άπλή διεπλάσω ψυχή 82,11-12; τύχης ... 
τύχην ... τύχης ... τύχης ... τύχης ... τύχης ... τύχης 82,14-21; φιλοσόφων ... φιλαυ-
τίας ... ή φιλαλληλίας ... φιλοτιμουμένων 82,26-28; τό έπαινετόν ... επαίνου ... έπαινεΐ-
σθαι ... επαινείται ... 82,30-32; θαυμάζειν ... θαυμάζειν ... θαυμάζειν ... θαυμαστόν 
84,2-6; έπί άσυνήθει και άδόξω και άγνώτι 84,4; περιττοί ή κολακικοί 84,18 et alia plura 

anadiplosis: μεγάλη, μεγάλα ύπονοεΐν 2,10-11; έμοί χαριή· χαριή δέ και έμοί 7,3-4; 
είρήσεται, λεχθήσεται δ' ουν 33,3; τό κακόν ΐωμένων κακώ 37,2; έξάπτει γάρ αΰτη καί 
πρός όργήν ερεθίζει 44,6 — 7; ού της τών πολλών μοίρας ... της τών ολίγων δέ 50,7 — 8; 
εϊ ... σώζεται ... σώζεται δέ 71,2-3 

anaphora: ΰψος ... ϋψος 8,7; έζήτει ... έζήτει 9,2-3; φύσει γάρ ... φύσει δέ 27,7-8; μέχρι 
μέν ουν περί μεγάλων ήν ή έλπίς ... φορητή πως ην ... ή άποτυχία 47,7-10; φρονεΐν 
... φρονεΐν 51,14-16; κρίνοις ... κρίνοις 69,41-42; σώζεται ... σώζεται 71,2-3; πρε-
σβείαν ... πρεσβείαν 76,15-16 

ant i thesis : ούχ ΰφεσιν άλλά πρόσθεσιν ... τοϋ καλοϋ 2,8-9; ούκ εϊσακουσθήναι δέ προφα-
σίση; ψεύση 4,7; τό ήδϋνον άπόν τό άλγϋνον έπέτεινεν 12,13-14; ή μέν αίδεΐσθαι κατάγ-
χουσα και σιγδν, ή δέ τήν αιδώ διωθουμένη καί μή σιωπδν άναπείθουσα 27,5-6; ή 
αίδήμονες ή ούκ αίσχυντηλοί 27,8; τό δουλικόν δώρον μικρόν, ό πρός τόν δεσπότην 
πόθος πολύς 31,2; άντί τιμής άτιμίαν 33,15-16; τω μή όρατώ περιπλανώμαι ... τω 
όρωμένω πείθειν έμαυτόν έχω 41,2—3; καταιδέσθητι τάς εύκταίας ... φωνάς, τάς απευ-
κταίας άποτρεπόμενος 41,19-20; άγαθοΰ ... τούς πάντη κακούς μή μυσάττεσθαι, πονη-
ροϋ δέ καί τούς πάντη καλούς άποστρέφεσθαι 43,18 — 19; βαρείς ... δντες καί άσπονδοι, 
ενσπονδοι ... καί ήμεροι γίνονται 44,10; μέγας ό θεός καί πατήρ, μικρά καί ούδέν τών 
άνθρώπων ή φύσις 44,22-23; παρά μέν τών άπαιδεύτων συγγιγνώσκομεν, παρά τών 
πεπαιδευμένων δέ καί λίαν άσχάλλομεν 46,19-20; πλήν τό μικρόν καί τό μέγα τή προθέ-
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σει τοϋ δίδοντος σταθμίζεται 46,28-29; την κάτω χώραν .. . εχειν παρακαλέσαντες .. . οί 
την άνω ... τέως επέχοντες 47,14-15; μιας ημέρας διάστημα .. . τριών ετών .. . περίοδον 
47,29-30; τέρψις ... τούς ομογενείς ζώντας βλέπειν και ύγιεΐς, άκηδία και λύπη πολλή 
τό κλινήρεις ... όρδν 49,28-30; επί τό κρεϊττον ... μεταβολή ... ταχεία δέ ... ή επί τά 
αϊσχίω όρμή 50,2-4; ένα βελτίω θέμενος .. . ή μυρίους τό καλόν άποτρεπομένους 50,8-9; 
είτ' ελευθέρα είτ' άνελεύθερος ... ή φιλία 51,10; ού της κάτω, της άνω δέ τούτον ϋπέλαβες 
51,63; ... τών αύλών τό άρρυθμον εις τό εΰρυθμον 51,99; μεταβάλλων τό ήμερον πρός 
τό άγριον 51,102—103; ουκ άλόγως άλλ' ευλόγως .. . κριθήσομαι 55,9; φωτός παραγενο-
μένου ... τό σκότος ύποχωρεΐν 55,9 — 10; και τό μικρόν ήγούμενοι μέγα 57,7; πρός κακούς 
αποβλέποντα ή πρός τούς αγαθούς σκοπούντα 58,8-9; τό δούναι και τό μή δούναι 
58,15; ώδε μέν ταχείς, έκεΐ δέ ... βραδεΐς 59,12; φρόνημα γήινον ... φρόνημα ού ταπεινόν 
ούδέ γήινον 60 ,2-5 ; οϋδέ γάρ .. . κιβδηλωθείη χρυσός 60,32; έμπορικήν και ού σοφι-
στικήν .. . τέχνην 61,2; έκούσιον .. . ούκ άκούσιον 61,10; τών πολυχρύσων τούς όλιγωβό-
λους 63,7-8; τή χαρά δέ πως και λύπη συνείπετο 64,5; φιλουμένους θερμών .. . πάνυ 
ψυχρών 65,6-7; παιδείας γεγευμένος μικρδς πρός τόν όντα ταύτης ούκ άμοιρον έκφαίνω 
τό βούλευμα 66,4-5; (γέλως) σαρδόνιος .. . ή άληθής 67,4; τών έχθαιρόντων ... τών 
φιλούντων 67,26-27; τό άνετον και ηδύ ... τό έπίπονον και . . . αηδές 69,11-12; τω 
ενύλω τό άυλον 72,8; ούκ άθυμείν ... άλλά και εύθυμεΐν 73,5 — 6; οΰθ' ήττον λυπηθείς οϋτε 
πλέον ήσθείς 73,22-23; κοινωνικόν .. . και φιλάλληλον .. . άφιλάλληλον και άπάνθρωπον 
74,15-20; τών άληθών άλλά μή πλαστών .. . ήμερων άλλά μή τών άπηγριωμένων ... 
τών έλεούντων άλλά μή τών άνέλεον εχόντων διάθεσιν 74,24-27; τών άπαιδεύτων τούς 
πεπαιδευμένους μή διαστέλλειν 81,5-6; τών μεγάλων άφεμένους φροντίδων έναπασχο-
λεΐσθαι ρηματίοις μικροΐς 81,28-29; εξεις επαινον έπαινετέος ούκ ών 81,31-32; ψυχήν 
άφιλόσοφον .. . καν ... ή φιλόσοφος μοι τω δντι και άπλή διεπλάσω ψυχή 82,11-12; 
χειρισόφων ή φιλοσόφων ... φιλαυτίας ή φιλαλληλίας ... και δώρων άλλ' ού λόγων 
φιλοτιμουμένων .. . μήτε τά τοϋ πλησίον άλλά τά έαυτοϋ ζητοΰντος έκάστου 82,26 — 29; 
ή άπορία προσήν ή παρρησία άπήν 83,5-6; Θαυμάζειν έπήει μοι κατά διάνοιαν .. . 
έξανίστατο ... λογισμός τοϋ θαυμάζειν άπανιστών 84,2-3; της παιδείας ό μέτοχος .. . 
τών άμετόχων ταύτης φέρειν τ ι νομισθήσεται πλέον 84,8-9; έπεϊ τούτου άπόστροφος 
ώς άρετής έπίστροφος 84,17; ή όρασις ... άντιλάβηται ... τω μή άντιλαβέσθαι ... μεταμέ-
λομαι 85 ,3-4 ; στενάζω μέν ... άνακτώμαι δέ 85,46-47; ούκ ήρινοΐς άνθεσιν άλλά φθι-
νοπωρινούς θεάμασιν 86,6-7; αίρεϊται . . . ό καλός επίσκοπος κλαίοντας .. . βάλλειν τά 
σπέρματα .. . αίρειν έν άγαλλιάσει τά δράγματα 87,17-19 et alia plura 

ar t iculus neutr ius gener i s plur. cum genet ivo sing, subs tant iv i abs t ract i pro 
subs tant ivo s impl ic i : τά της γραφής 18,3; τά λύπης 43,45; τά τοϋ νομοθέτου 
51,44-45; τά τοϋ θεοϋ 67,22; τά παίδων 69,29; τά τοϋ σφάλματος 69,33; τά τοϋ πνεύμα-
τος 82,24; τά της άμφιβολίας 88,23; τά της καταθέσεως 90,6; τά δέ τοϋ γράμματος και 
πρό τοϋ γράμματος 106,10-11; τά πατρός 117,12-13.15 

a syndeton : παιδευτήν, όδηγόν τοϋ καλού, πορισμόν βίου, προφάσεων εύρετήν ό άμνημο-
σύνης, άχαριστίας, παραλογισμού, ύβρεως, λοιδορίας 43,16-17; ή πολλών ύπόμνησις 
άνίσχυρος η ν ή χρηστή σου ... προσηγορία παρήν παρακαλεΐν έκεΐνον ένήν· άνανεύειν 
ούκ η ν ή άπορία προσήν· ή παρρησία άπήν τό θαρρήσαι έπήν έμποδών ούδέν άδυνα-
τεΐς κατ' ούδέν 83,4-7 ( + homoiot. + parech.); άνάδελφος, άφιλος, άδικος 87,11 

ch ia smus : θεραπείαν ... θεοϋ ... θεραπείαν ... θεοϋ 4,13-14; έμοί χαριή· χαριή δέ και έμοί 
7 , 3 -4 ; νύξ ημέρα και ήμέρα νυκτί 39,11; βαρείς ... δύτες και άσπονδοι, ένσπονδοι . . . και 
ήμεροι γίνονται 44,10; άγάπην μέν ούν .. . πρός τήν ύμετέραν άγιωσύνην και πρός τήν 
έκπλήρωσιν τοϋ ζητουμένου προθυμίαν 45,9-10; τω προσενεγκεΐν . . . τω συνεχεΐ . . . 
τοϋτο μέν .. . έκεΐνο δέ 65,4-6; ό καιρός άνάγκης, ταχυτήτος τό πράγμα δεόμενον 83,2; 
άνάδελφος, άφιλος, άδικος ... τοϋ δικαίου φύλαξ και τών φίλων .. . θεραπευτής ... και 
προνοητής τοϋ όμαίμονος 87,11-13 

c l imax: ού γάρ άπόστασις, έκεΐ καί διάλυσις· και ού διάλυσις, έκεΐ και στάσεως αίτιον ού 
δέ στάσεως αίτιον, έκεΐ τής ομονοίας ούχ όράται ισχύς· όπου δέ της ομονοίας άπερράγη 
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τό ίσχυρόν, πώς ού διάστασις εκεί και φιλία; διάζευξις και μΤσος ... 51,16-19; ουχί 
π α τ ή ρ εΤς π ά ν τ ω ν ήμώυ; και εϊ π ά ν τ ω ν π α τ ή ρ ό θεός, άδελφοί πάντες αρα; άλλ' άδελ-
φοί· καϊ τις ό τό ήττον και τό μάλλον έπενεγκών; πλεονεξία· έκείνην δε τίς; αμαρτία· 
αύτη δε πόθεν; απροσεξία νοός 51,69-72; ήκουσας· άκουσας κατένευσας· τό κωλϋον 

• γ ά ρ ούκ ήν τήν κατάνευσιν 76 ,2 -3 ; Πρόχειροι μέν αϊ κατανεύσεις, έτοιμότεραι δέ αϊ 
τούτων εκβάσεις, καί αϊ των υποθέσεων άρχαϊ ευρέσεις σαί, καϊ αϊ αποπληρώσεις σπου-
δαί σαί 113,2-4; άλλά σϋ και εύρετής, συ καί έκπληρωτής, συ καί πρέσβυς, σϋ καί 
κύριος τοϋ πρεσβευομένου 113,6-8 

c o m p a r a t i o : ώς οι των Σκυθών άποστατήσαντες, ϋπεκύπτομεν 17,17-18; ΜικροΟ καί 
μισανθρωπίας . . . έγκλήματι καί τόν Τίμωνα δικαιοϋν έκρινα κατά καιρόν ταύτη χρησά-
μενον 23 ,2 -3 ; καί ώς τι θήραμα τήν σήν φιλίαν έξιχνευόντων 30,58; γίνεται γ ά ρ τις έκ 
τούτου τοις όδυνωμένοις κατάπαυσις ώσπερ άνημμένη φλογί καί βραχέος έπίχυσις ύδα-
τος 34,11-12; οϋ δεΐται δ' όμως, ώς οί νοσοϋντες ιατροί θεραπείας ετέρων 43,50—51; ώς 
ή τοϋ άρχιμαγείρου τοϋ Φαραώ γυνή, ή ... βασιλείας 43,62-64; καί ώς εί τινας τοϋ 
Προμέρου κύνας . . . καθυλακτεΐν ήμών 47,32-33; καρκίνου δίκην 47,46; παρατρέχων ώς 
Σίφνιους ή Μαρωνίτας 48,10-11; χιτώνας μόνον ού διερρήξαμεν, ό περί τήν Φρύνην 
Υπερείδης πεποίηκεν 51,83; Ού δροσώδης ήμΤν έστιν ώς τοις στρουθοΐς επισιτισμός 54,2; 
δίκην κυνός ϋλακτεΐν 56,3; ώδύνησεν, ώσπερ τούς χρυσΐτιν όρύττοντας γήν ή αποτυχ ία 
τοϋ θησαυρού 60,21-22; ώς ποιμήν αγαθός τ ά ... πρόβατα μή διασπασθήναι ... έών 
69,42 — 43; ούκ ήθελεν ώς άλλη τις παρακληθήναι 'Ραχήλ 73,11; έπήνουν .. . ώς 
Άστυδάμας τά εμαυτοΰ 85,16-17; προς εκείνους ... μύω τούς οφθαλμούς καί τήν 
γ λ ώ τ τ α ν δεσμώ 91 ,6 -7 et alia 

c o m p a r a t i v o r u m f o r m a e : acc. sing, βελτίω 50,8; ή τ τ ω 4,10; κρείττω 12,10; μείζονα 74,29; 
τήν μείζω 91,11; 107,2; πλείω 106,4; nom. plur. άμείνω 49,34; κρείττους 12,3; acc. plur.: 
τούς μείζονας 91,2 — 3; τά αίσχίω 50 ,3-4 ; τά βελτίω 114,4; (τά) κρείττω 13,10; 25,25; 
109,7-8; (τά) πλείω 15,2; 38,12; 62,7; 111, 4; 112,3; τά χείρω 19,18; (adv.) πλεΐον 85,39 

c o m p a r a t i v o a d d u n t u r : μάλλον 13,13; 25,10; 43,35; 67,4; 68,26; 69,10 al. 
c o m p a r a t i v u s p r o p o s i t i v o : τήν ψυγεΐσαν ... άπαλΰναι π λ η γ ή ν καί θδττον ποιήσαι 

πότιμον άναδοϋναι νάμα 64,31-32; μή πρός τό σκληρότερον μένειν καί άτεγκτον 9 6 , 2 - 3 
c o m p a r a t i v u s p r o s u p e r l a t i v o : cum articulo: τό βαρύτερον 55,34; τό σκληρότερον 96,2 
c o n i u g a t i o p e r i p h r a s t i c a : 

ειμί cum participio perf. act.: πεποιθώς είμι 64,33; ήν προγεγονυΐα 102,4 
ειμί cum participio perf. med.: εγνωσμένα ήν 20,3 
ειμί cum participio praes. act.: εστί γ ά ρ άντιπΤπτόν τι 26,4 

c o n s t r u c t i o ad s e n s u m : πολλάκις ουν τούτους παρακαλέσαντες ταΐς τοϋ πατρός ύπεί-
κειν έντολαΐς . . . προβάλλειν τοΰτο διέγνων 69,20-22; χείρας όράν προθέσεως εχουσιν 
άποκέκλεισται ήμΐν εκείνο πο ι ε ΐ ν μή άγνοοϋντι γάρ, οΤδας, οποία λέγομεν καιροΰ φορά 
περιεστοιχίσμεθα 78 ,5 -7 

c o n s t r u c t i o n e s n o t a b i l e s : άλλ' εί μέν καί άπειρία . . . καί αιδώς ήριθμεϊτο, αϊ των άκα-
τ α γ ν ώ σ τ ω ν εστίν 95,4-6; ούκ εις τούς ιδίους οφθαλμούς έποίσει τήν βλάβην 95,12-13 

c o n t r a c t i o neg l ec t a : οίομαι 13,12; οίεσθαι 64,6 (sed οΐμαι 30,62; ώμην 30,2) 
c ras i s : κάγώ 13,11; 33,5; κάκεΐνον 69,25; κάκείνης 88,21; κάκεΐνα 104,10; κάκεΐνο 104,14; κάμε 

30,97; καύτός 72,4; κάν (saepe, ex. gr.) 4,14; 18,5; 19,3.12; 22,2; 23,14; 26,23; 40,13; 41,23; 
42,2; 43,11.30.39.50; 44,17.19; 46,17.18; 47,60.64; 50,5; 51,45.48; 59,11; 71,12; 73,22; 81,22; 
Τάλλα 12,7; 17,35; 30,73; 44,9; 85,2; ταύτά 51,15; 53,6; 79,9; ταύτό 69,30 etc. 

cyc los : Ή τοϋ σοΰ άνάπτυξις . . . έγνωσμένα ήν αναπτύξεως 20 ,2 -3 ; γίνεται γ ά ρ ... μοι 
γίνεται 34,11-14; ύμάς δέ ... δυναμένω ύμας 34,46-49; ή τ ω άφιλοτίμω .. . τό άφιλότι-
μον 39,13 — 14; έσίγησα καί . . . σιγήσομαι 55,41; έχεσθε γ ' ουν . . . εχεσθε 70,7-8; μέγα 
γ ά ρ ... ού μέγα 85,43-45; σύ καί πρέσβυς, σύ καί κύριος τοϋ πρεσβευομένου 113,7 — 8; 
ώς λόγους τιμώντι καί ώς άντιτιμωμένω π α ρ ά τών λόγων 118,2 

da t i vus a b s o l u t u s : 30,2; 36,14; (pro genetivo abs.) νέω όντι καί σχεδόν άνεπισκοπήτω 
107,10-11 

da t ivus loci : μηδέ άφανεϊ παραρριφήναι γων ία 25,8 
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d a t i v u s I n s t r u m e n t a l i s : 19,5; 20,14; 55,23; 58,12; 64,27; 69,20; 92,19; 96,2 et alia plura 
d a t i v u s t e m p o r i s : έ π τ ά και δέκα έτεσιν 26,18; πέντε δλοις έτεσι 30,2; τ η προτεραία 75,2; 

τ η vöv ήμερα 75,2 
d u a l i s (in numeralibus): δυοΐν 39,13 

e l i s i o n e g l e c t a : ex. gr. δέ ήδονής 12,18; δέ δτι 14,3; δέ άποστροφήν 17,7; δέ έπεί 24,23; δέ 
αύτη 25,23; δέ έμέ 30,116; δέ ύμΐν 37,8; δέ άμελετήτως 59,11; δέ ού 65,2; 115,4; δέ ελεείς 
65,3; δέ ίσθι 81,21; δέ ό 87,17; δέ όποιος 81,17; δέ ουδέν 69,38; δέ οϋκ (ούχ) 11 ,3 -4 ; 69,26; 
82,9/10.42; 87,18; δέ ήναγκάσαμεν 58,19/20; δέ άπεστείλαμεν 103,14; δέ ώς 89,3; δέ αυτός 
95,18; δέ αί 113,2 (sed δ ' οϋκ 17,4; δ ' έπί 33,5; δ ' ώς 38,7; δ' δτι 38,9; δ' οίδα 61,8; δ ' 
άλλα 62,6; δ ' ούν 82,34); κατά άπορίαν 58,21 

e l l i p s i s n o m i n i s : και τό κάλλος τοϋ λ ό γ ο υ φυλάξουσαν (sc. την έπιστολήν) τ η οικεία και 
οϋκ έκφύλω π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή και ήμΐν της ψυχής τήν εύγένειαν έπιδείξουσαν (sc. τήν έπι-
στολήν) τ η τής εϋπειθείας υπακοή 101,8 — 10 

e l l i p s i s v e r b i s u b s t a n t i v i : ex. gr. εί οϋν π α σ ι ν έπίδηλα τ ά καλά, και ϋμΐν 10 ,5 -6 ; π ρ ώ τ ο ι 
τ ο ύ τ ω ν ΰμεΐς· καί εί τοιοΰτοι 10,7; τοιούτος έ γ ώ περί σέ 11,6 — 7; καλόν γ ά ρ ή αλήθεια 
13,4; ει μή τοιούτος . . . εί το ιούτον 15,11; άδηλον 16,7; καί τίς ή τ ο σ α ύ τ η σου καθ' ήμών 
έπανάστασις; 17 ,21-22; μέγα δέ μοι καί τ ο ϋ τ ο τ ό έναπερεΐσαί σου πρός αΰτό τούς λεία 
βλέποντας οφθαλμούς 21 ,7 -8 ; εί δέ μή τ ο ϋ τ ο 23,10; πλείων γ ά ρ ή τής παιδιας ένδειξις 
π α ρ ' α ύ τ ή ή τ ω ν σπουδαζομένων ή έμφασις 2 5 , 3 - 4 ; καί δτι κεναί είδώς καί δτι ού 
τοιούτος εγνωσμένος αύτός δτι ουδέ τ ο ι α ύ τ α τά προτεινόμενα 25 ,11-13; άνάγκη ουν 
τ ό έχον τόν επαινον . . . τοις ήμετέροις γράμμασιν έπιβάλλειν σε, καί δεΐσθαι μέν καί 
ετέρας γραφής, ού περί τ ω ν αύτών δέ 25 ,15-18; αί δύο δέ περί ήμδς· άλλά θατέρας 
έναντία θατέρα καί ή μία τής άλλης ασθενεστέρα 2 7 , 6 - 7 ; ού ράστον δέ περί τ ω ν άλλο-
τρ ίων οίκονομεΤν εύ χωρίς ύπομνήσεως 29,5; καί τ ό κατάλυμα ήμών ένί μόνω βιβλίοις 
έγκειμένω έξαρκείν ϊκανόν 29 ,6 -7 ; άλλ ' ικανός . . . άποβαλε ΐν 3 0 , 3 - 4 ; τι δέ ποιεϊν καλόν 
. . . τής κενώσεως έχοντα; 30 ,4 -5 ; τ ά δέ μετά τ ο ϋ τ ο οία; τήν έχθρώδη .. . ά π α ν τ ή ν . . . 
τόν άποσυλισμόν . . . τήν τ ώ ν φίλων . . . ά π α γ ω γ ή ν 30, 39 — 43; εί δέ μηδέ τ ο ΰ τ ό σοι 
φίλον 30,119; μή τι γ ε ϋμεΐς 34,22; άλλά π ρ ώ τ ο ν μέν . . . δίκαιον 34,23 et alia plura 

e l o c u t i o n e s ad s e r m o n e m g r a e c u m h o d i e r n u m a d m o n e n t e s : τ ω έξ ονόματος τήν 
περί τήν β ο ρ ά ν έμφαίνοντι . . . ί χ θ ύ ι ( = έβγαλε λαβράκι) 2 4 , 3 - 4 ; καταιδεϊσθαι δέ τήν 
κ α τ ά π ρ ό σ ω π ο ν όμιλίαν 30 ,19-20; τήν τότε δήξιν ύμών ο σ τ ώ ν μ έ χ ρ ι διικνουμένην 
καί μ υ ε λ ώ ν 30,28; είθε δέ μή τ ή ο ρ γ ή τ ό π ο ν δ ι δ ο ύ ς 30,64—65; καί εις ε λ π ί δ α ς ύμδς 
άγει χ ρ η σ τ ά ς 34,29; μή τ ή ν Α ύ γ ε ί ο υ κ ό π ρ ο ν . . . έ ξ ε κ ά θ η ρ α 38 ,9-10 ; τ ά έξ 
ά μ ά ξ η ς κατ ' αύτοϋ 43,44; π α ρ α ν ά λ ω μ α τ ό τήν δ ιάστασιν πο ίησαν γενέσθω π υ ρ ό ς 
44 ,21 -22 ; γ λ α ϋ κ α ς εις ' Α θ ή ν α ς 63, 8; ά δ ο κ ή τ ο ι ς γ ά ρ τισι θ λ ί ψ ε σ ι 64,17; κ α τ ό π ι ν 
έ ο ρ τ ή ς . . . ήκουσι 95,25; προσσχε ΐν ε ύ ή κ ο ο ν ο υ ς 96,13 

e p i p h o r a : πολλα ί . . . πολλο ί 76 ,40-41; έμποδών ούδέν· άδυνατεΐς κατ ' ούδέν 83 ,6 -7 ; 
έπίδος οίς δει, καί ύπόθες ά δει, καί ώθει περί ών δει, καί τύχοις καί ών δει καί δτε δει 
1 1 9 , 4 - 5 

f i g u r a e t y m o l o g i c a : έψηφίσω ψήφον 23,9; πυρσόν . . . άναζωπυρήσα ι 7 1 , 6 - 7 

g e m i n a t i o : δτι συνήθης, δτι χρηστός . . . δτι πλήρης ίοΰ 41 ,21-22 ; δτι άμνήμων, δτι 
άχάριστος , δτι π α ρ α λ ο γ ι σ τ ή ς . . . δτι ύβριστής, δτι λοίδορος 43 ,13-15; δτι εύθές, δτι 
χρηστόν , δτι συμπαθές . . . δτι χαρίεις, δτι άπερίεργος, δτι εύσπλαγχνος . . . δτι άληθής, 
δτι χάριτος πλήρης, δτι τ ό έ π α γ ω γ ό ν έχουσα 7 3 , 8 - 1 0 

g e n e t i v u s a b s o l u t u s (saepe): 1,6.9; 8,9; 15,3.6; 18,2; 19,2; 20 ,12-13; 26 ,10-11; 30,15; 
35,2.3; 3 7 , 7 - 8 ; 40 ,6 .6-7; 43,13; 49,16.17; 51,6; 55 ,10-11 .11-12 .24 .32-33 .39; 66 ,6 -7 ; 
67 ,15-16; 69 ,5 -6 .8 .11-12 .27-28 .35 ; 73,17 et alia plura 

g e n e t i v u s c o m p a r a t i o n i s (saepe): ex. gr. 12,10; 17,10; 30,90; 38,13; 51,25.79; 60,9; 67,13; 
69,9 et alia plura 
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genet ivus p o s s e s s i v u s (saepe): ex. gr. 20,2; 41,19; 47,28.34; 48,7; 79,12; 83,4 et alia plura 
genet ivus pro accusa t ivo : εκείνο; μέν τω εις εαυτόν έπισπδν τοϋ διδασκάλου (pro τον 

διδάσκαλον) και των άλλων συμμαθητών άττοσπδ 37,25-26 

hap lograph ia : ... δτι τε συνειδώς έαυτώ (pro σεαυτώ) εύφυώς εχοντι ... τήν οϊκείαν 
διάνοιαν ετρεψας 109,2-3 

h o m o i o t e l e u t o n : άρχής ϋψος ... άρετής Οψοζ 8,7; έννοήσαι γεννήσαι 8,12-13; Kai χρυ-
σού ... δείκνυσιν .. . άρχή. εϊ ουν τά πρό τής άρχής οϋκ ήλάττωσεν ή άρχή 16,2-3; 
τους οφθαλμούς τοις όρωμένοις έμύομεν, τά ώτα τοις άκουομένοις έβύομεν 17,11-12; 
σκόπησον ... φρόντισον 17,26-27; εύλαβήθητι . . . και ... βουλήθητι 17,31-32; παρα-
βλαστήματα .. . κυήματα 21,3; περιεζομένω .. . πειρασομένω 21,5; έρήρεισαι και . . . 
έπείληψαι και . . . έγκεχείρισαι 24,23-24; άγνοεΐν . . . ποιεΐν 27,4; θατέρα καϊ . . . ασθενε-
στέρα 27,7; πρεσβευσάμενος .. . καθαψάμενος .. . προτρεψάμενος 30,16-17; ή διότι ... ή 
διότι 30,75-76; αΰλει ... αΰχει 30,120-121; οίς οϋ δεΤ .. . οίς δει 32,3; κατεπάδοντα και 
. . . επείγοντα 33,6; σπεύδουσα .. . έμβάλλουσα 33,12-13; αϊρούμενος ... άποσειόμενος 
33,14-15; λυποϋν .. . έμποιοϋν 34,16-17; διαβολή .. . διαβολή 34,44; άκηδίας .. . μανίας 
.. . αχρηστίας 34,50; καϊ ό μέν τον 'Αβραάμ εις μέσον άγέτω ... ό δέ τά τοϋ Ιακώβ 
έπαδέτω 35,11-15; τό μήτε μεθύουσι μεθύειν, μήτε τταραφρονοΟσι παραφρονεΐν 37,11; 
άφηνιώντας .. . άποπηδώντας 37,17-18; έφέλκοντες ... έπανάγοντες .. . φιλοϋντες 
37,17 — 18; ώς λυπήσον ή ώς παραθήξον .. . ώς λυπήσον .. . ώς παραθήξον .. . παραθή-
γον 38,5-7; ΐδε . . . τήν γραφήν, κατάθου τήν όργήν 44,13-14; πυρός .. . πυρός 44,22; 
δηλοϋν .. . λυποϋν 45 ,3-4 ; άτερπεΐς ... έλπίς 47,7; λεγόμενον .. . γραφόμενον 47,58; πρός 
τους βραχείς . . . και αφανείς 48,5-6; απλή προσβολή 49,5; προπεμπτηρίων τε και εξι-
τηρίων 49,15; πίκρα .. . λυπηρά 49,18; ομογενείς . . . υγιείς 49,28-29; χαίροντας .. . και 
σθένοντας 49,41-42 et alia plura 

hyperbaton (frequentissime): ex. gr. άλλα μεθ' οίας δ ποιείς τοϋτο γίνεται γνώμης 5,3; τό 
τήν ψυχήν ωθήσει λυποϋν 6,5; των πρός οϋς εξυφαίνεται κατοχή θλίψεως άκούειν ού 
δυναμένων 8 ,5-6 ; τό τή ψυχή της άγίας έμο'ι δεσποίνης συμπεσόν άλγημα 8,10—11; καϊ 
ότι εψεται ή οφειλομένη οϋκ αμφιβάλλω κατάπραξις 9 ,26-27; ή τοϋ συνέσεσθαι και 
σώματι τούτοις εϋχή 12,17-18; τή της μείζονος όράσει τιμής παροραθείσης τής περί 
έκείνους σπουδής 15,5-6; και τήν έκπίπτουσαν ουδέποτε άγάπην έφείλκετο 17,6; της εις 
τόν βίον οϋκ άναθεωροϋντος προαγωγής 17,15-16; και τόν τής έχθρας, όσος άναλόγι-
σαι χρόνον 17,23-24; και τήν ύπέρ τούτων έν τή τών εύθυνών ημέρα φρόντισον άπολο-
γίαν 17,26-27; είη νόσων απαθή σωματικών κατακοϋειν σε και βιωτικών άνεπηρέαστον 
συμφορών 18,5-6; τό άεί με πόλεμοι είπον άν τοιοϋτοι διώκοιεν και οϋδέν έτερον 19,4- 5; 
τάς παραφυάδας τών άναδιδομένων τω βίω κακών τή τής έκκοπής είσηγήσει παρανα-
βλαστεΐν οϋκ έδ 19,10-11; της τοϋ προσώπου ποιότητος 19,17; τήν επί τά χείρω κατα-
φοράν 19,18; τό άπλή γεγονός περιτρέψαι διαθέσει 19,19-20; τά παρ' ήμών αϋτω 
τοιαϋτα δημιουργώ τοιούτων γενομένω ύποφορών 19,32—33; Ή τοϋ σοΰ άνάπτυξις 
γράμματος 20,2; τά δέ καϊ πρό τής έκείνου ήμΐν εγνωσμένα ήν αναπτύξεως 20,3 etc. 

indicat ivus futuri sensu potent ia l i cum άν particular δείξει γάρ άν τό πέρας 51,9; 
πώς άν άληθής ό τοϋ Χρίστου φανήσεται λόγος; 51,37-38 

inf ini t ivus f inal is (consecutivus): Εϊ μοι γράμματα ... έπέμφθη δηλοϋν ... διασαφούν 
72 ,2 -3 

inf ini t ivus cum ar t iculo : 
infinitivus aoristi: τώ αίσθέσθαι 36,17; τοϋ άνακαλυφθήναι 110,4; τό άναχωρήσαι 12,5/6; 
τω μή άντιλαβέσθαι 85,3/4; τοϋ άποβήναι 84,4-5; (τό) άφανισθήναι 68,18; τω γράψαι 
81,11-12; τό διαγνωσθήναι 104,4-5; τό δοΰναι 58,15; τό ειπείν 43,12; τοϋ έλθεΤν 84,19; 
τό έναπερεΐσαι 21,7; τό έξαρθήναι 68,17-18; τό (μή) εύρεΐν 102,2; 104,6 — 7; τό καταπρα-
χθήναι 26,4; τω καταστήναι 84,17-18; τό μαχεσθήναι 30,129; τό παθεΐν 34,27.28; τώ 
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παρασχεΐν 15 ,2-3 ; τοϋ πειραθήναι 110,7; τ ώ προσενεγκεΐν 65,4; τό μή προσχωρήσαι 
104,7; τό σπείσασθαι 104,5-6; τ ω συμπεσεΐν 117,6; τό σχεΐν 88,7; τ ω φρονήσαι 7 5 , 8 - 9 
infinitivus futuri: τό άποβήσεσθαι 77 ,6-7 ; τό δείξειν 91,11; τοϋ συνέσεσθαι 12,17 
infinitivus perfecti: τό είρήσθαι 19 ,8-9 ; τό έκλελήσθαι 109,14; τ ω πεπεΐσθαι 84 ,14-15 
infinitivus praesentis: τοϋ μή άγαπδν 36,10; τ ω άγνοεΐν 81 ,7-8 ; τό μή άγνοεΐσθαι 
98 ,9-10 ; τ ω αϊδεΐσθαι 26,13; τό άκηδιδν 100,4; τό άκούειν 17,5; 33,6; τό άττεΐναι 54,15; 
τό άποπληροϋν 90,6; τ ω άποτείνεσθαι 84,15 — 16; τό άρδεσθαι 99 ,5-6 ; τό άρύεσθαι 78,4; 
τ ω βάλλειν 39 ,9-10 ; τοϋ βάλλεσθαι 39,10; τό βλέπειν 112,2; τό βούλεσθαι 69,39; τ ω 
γινώσκειν 23,14; τό γράφειν 105,2; τοϋ γράφειν 64,16; τό διάγειν 12,18; τό διαλλάττεσθαι 
30,130; τό διστάζειν 22,4/5; τοϋ έδν 11,6; τό έγκαλεΐν 82,9; τό είναι 47,20; 65,9; 82,15; 
95,22; τ ω είναι 84,13; τό έλαττοϋσθαι 65 ,9-10 ; τό μή έπαινεΤν 84,18; τ ω έπιρρεΐν 99,8; 
τ ω έτπσπαν 37,25; τό έπιστυγνάζειν 100,15; τό εύημερεΤν 112,6; τό εύθυμεΐν 73,13; 82,35; 
τό εχειν 112,2; τοϋ ζην 2 3 , 3 - 4 ; τό ήγεΐσθαι 100,14-15; τό θαρρεΐν 40,13; 66,2.6; τό μή 
θαυμάζειν 84,6; τοϋ θαυμάζειν 84,3; τό θεδσθαι 42,2; τοϋ θηρδν 109 ,3-4 ; τοϋ θρηνεΐν 
30,7; τό κατακούειν 43,2; τό καταψδν 19,15; 33,8; τοϋ κωλύειν 93,16; τό λέγειν 65 ,8-9 ; 
τοϋ λέγειν 64,17; 113,12; τό μάχεσθαι 30,128; τό μεθύειν 37,11; τοϋ μένειν 12,6; τό μετα-
φρονεΐν 85,19; τό μετρεΐν 24,24; τό μηκύνειν 18,3; τό νικδν 13,14—15; τω νικδν 39,10; τό 
νοεΐν 29,3; τό οίεσθαι 64 ,5-6 ; τό όρδν 49 ,29-30 ; τοϋ πάλλεσθαι 82,5; τ ω παραιρεΐν 
112,7; (τοϋ) παρηγορεΐν 30,8; (τό) περιβάλλειν 19,15/16; τό περισκοπεΐν 78,5; τό πι-
στεύειν 43,2; τό ττοιεΐν 26,2; τό ττοιεΐσθαι 105 ,6-7 ; τοϋ προσκότττειν 82,34; τό προσομο-
λογεΐν 115,6; (τό) ττροστττύσσεσθαι 19,15-16; τ ω προστρέχειν 37,14; τό σιγδν 11,6; τό 
συγκροτεΐσθαι 104,16; τό σχολάζειν 53,9; τ ω ύπερέχειν 75,12; τό φέρεσθαι 32,7; τοϋ 
φέρεσθαι 39,8; τό φιλεΐσθαι 104,16; τό φιλοτιμεϊσθαι 46,21; τό χωρεΤν 30,129 

I o n i c a e f o r m a e : άναπλάσσεται 95,2 (sed άναπλαττέσθωσαν 74,18; πλάττων 117,2); γίνε-
σθαι 19,22; 81,25; γινέσθω 96,23; γίνεται 5,3; 7,2; 34,11.14; 105,11; γινόμενον 93,7; γίνον-
ται 44,10; γινώσκειν 23,14; γινωσκέσθω 103,13; γινώσκεται 113,6; γινωσκομένη; 102,11; 
γινωσκομένω 67,13; γινώσκω 11,5; γλώσσα 75,5 (sed γλώττα 30,79; 41,15; 44,11; 81,4; 
91,7; 94,10; 95,14; 96,6); διαγινώσκειν 55,4; 71,6 (sed διαγιγνώσκειν 54,19); έγγίνονται 
105,9; έγίνετο 49,15; 105,10; έγίνωσκον 85,13; έττιγίνεσθαι 100,20; μελισσών 68,26/27; 
προσγίνεται 85,19; συγγίνεσθαι 85,26 

i s o c o l o n : Ei Tis ωφέλεια . . . ίνα μή πλεονεκτώ έκκλησίαν εγώ . . . ει δέ πλέον . . . ίνα μή 
ττλεονεκτώμαι παρ' εκκλησία; εγώ 1,2 — 7; τους οφθαλμούς τοις όρωμένοις έμύομεν, τά 
ώτα τοΐξ άκουομένοις έβύομεν 17,11-12; τό μήτε μεθύουσι μεθύειν, μήτε παραφρονοΰσι 
παραφρονεΐν 37,11; τ ω βάλλειν τοϋ βάλλεσθαι και νικδσθαι . . . τ ω νικδν 39 ,9-10 

l i t o t e s : ού μέγα σκέψαι 17,23; μήτε . . . άγνοεΐν, μήτε . . . άτριβής 28 ,5-7 ; μή ασύμβατοι 
μείνωμεν 30,127; ούκ άθεεί 49,35; μή δυσμενοϋ$ 51,55; ού των άσημων 51,56; ού δυσμενή 
51,57; ούκ άγνοών 51,81/82; ούκ εύλογα . . . ούδέ δίκαια 55,2; ούκ αλογοξ 55,7; ούκ 
αλόγως 55,9; τό φρόνημα ού ταπεινού ούδέ γήινον 60,5; ούχ 'ικανοί . . . όντε$ 60,10; ούκ 
ολίγα 60,12; ούκ άκούσιον τήν κατάνευσιν 61,10—11; σέ λογιστήν ούκ άδόκιμον 6 3 , 2 - 3 ; 
χρεώστα; . . . ούκ έπιλήσμονας 63 ,6 -7 ; ού πολλοΰ . . . χρόνου 64 ,29-30 ; ούκ άμοιρον 
66,5; τό πρδγμα . . . ού μικρόν 67,9; ού τών αξίων 67,15; ούκ έχέφρονα; 68,4; ούκ εύχρη-
στον 72,9; ού φαύλη; 74,22; μή πλαστών 74 ,24-25 ; ού κακώ; 75,4; ού μερίτα; 76,6; ούκ 
ενεργές 77,7; μή άγνοοϋντι 78,6; ούκ άσφαλοϋξ 79,7; ού κενή 79,11; ού φαύλην 79,14; ού 
πικρό; 80,2; ού διάφορο; 80,4; ού πάντη αμέτοχο; 85,25; ού μέγα 85,44-45; ούκ ήρινοΐ; 
86,6; ούκ άνάνευσι; 90,8; ού μετ' εύχαρίστου γνώμη; 9 2 , 2 - 3 ; μή άληθή 93,15; ούκ άγνοεΐ; 
96,15; 106,14; ούκ άλογο; 96,19 

m e t a p h o r a : ή ούχ'ι νόσου διέφερεν ούδέν ή μετά οδύνη; συσκήνωσι;; υγεία; δέ διαλλάττει 
ούδέν ή χωρί ; άνιαρών άποσκήνωσι; 12,11-13; τά τοιαϋτα τών λόγων άμβλώματα 
19,34; οϊηθεϊ; κενήν ιών γενέσθαι . . . τήν φαρέτραν ύμών 30,30; έπεΐχε; (sc. κανστρίσιο;) 
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των προτέρων σου καθ' ήμών ακοντίων 30,67-68; πέμπε (sc. κανστρίσιος) τά τοιαΰτα 
βέλη κατά των ήδικηκότων ούδέν 30,124; δρόσον αναψυχή; ή διά των γραμμάτων 
παραψυχή 34,10-11; άγάπην ... ζέουσαν 45,9; έπανόρθου ... τό σκάζον ών έπίστασαι 
συνειδός 46,30-31; χρόνο; άπήτει μαθημάτων ... άκροις δέ χείλεσι της τούτων γεγευμέ-
νος γλυκύτητος 60,19-21; άθυμίας ... άχλύι 64,20; μη τόν ... πόθον ή του τόπου ... 
κατασβέση διάστασις 64,28-29; τη άρδεία των ... λόγων τήν ψυγεϊσαν ... άπαλϋναι 
πηγήν 64,30-31; μή ... τω δίψει τήκεσθαι της ση; έάσης αγάπης ήμάς 64,40; τοΐ; οί-
κείοις ... βαλλόμενος βέλεσιν 68,27-28; προχεΐσθαι δέ τό της διδασκαλίας τούτω νάμα 
δίκαιον ην, μή ένδιδόντι τό άρύεσθαι μόνον άλλά τό πανταχόσε περισκοπεΤν 78,3-5; 
άετοΐς οϋ δυνάμενοι κολοιοί όντες παρίπτασθαι 85,39-40; συνολισθαίνοντος τή γλώττη 
τοϋ νοϋ 96,6; υγείας δείξας (sc. ό θυμός) ούδέν τή άνωδύνω των ημετέρων λόγων τομή 
96,11-12; άπομαρανθείσης ... της μνήμης σου, έκκαιούσης ... τόν προσαναφθέντα ... 
πυρσόν 105,12—13; ύποτείνειν τά θέλγητρα της πρώτης ελπίδος 106,9; τω τε πυρσώ 
της σης φιλίας έτι προσαναπτόμενοι 106,12; τω τε κέντρω τοϋ κυροϋ Θεοφάνους ... 
πληττόμενοι 106,12-13; ό δ' έν τή ψυχή λόγος ούκ άποκάμοι ποτέ περιστρέφων τό της 
φιλοτιμίας είδος έν έαυτώ 114,16-17; νϋν δέ τω δίψει με τής σής έκτηκόμενον άγάπης 
πόρρω τοϋ των σων απορρέοντος νάματος χειλέων ποιεί 115,9 -11 ; ή τοϋ συντάγματος 
ήμών ... άμβλωσις 118,2-3 

modi sen ten t ia rum secundar ium: 
1. condicionalium 

post εί 
coniunctivus aoristi sine άν particula: εί μή γένηται ... σύνηθες 25,14; εϊ ... γένηταί σοι 
τό διαστδν 51,103-104; εί δέ τό άπευκτόν αύθις έπισυμβή 51,105 — 106; εί και ... 
καταθρασυνθής 56,9; εί ... συνεξυφανθή τω λόγω νόθος έπιβολή 101,3-4 
coniunctivus praesentis sine άν particula: εί μή τω πιστεύηται τό περιφερόμενον 43,47; 
καί εϊ μηδέν ... ένέχηται 52,25-26 

2. finalium 
optativus post 'ίνα: 

post ellipsi sententiae primariae: ϊνα μέδιμνον ... καταφάγοι 30,38-39 

negat iones: 
μή pro ού: έπεί μή ... λογίζεται 5,8-9; ότι μή ... έχει 55,18; ότι μή ... ακίνητος ϊσταται 
55,19 
μή pro ώστε μή: άλλ' ότι ... άπεξενώθητε, μή φέρειν τό συνάντημα δύνασθαι 34,22-23 
μήτε ... ού: μήτε ... σταλέν ... ού παραδεχόμενον ... μήτε ... ούκ εχον άποπεμπόμενον 
5,10-12 
ούτε ουν ... οΰτε: οϋτε ούν τιμιουλκεΐν ... οΰθ' ύποτέμνειν 61,5 
ού vel μή „superfluum": μή ούχϊ καταπίπτειν σε πρός άθυμίαν 100,16-17; μή ούχί τοΰτο 
εχειν σπουδή ν 105,9 

neu t rum adiectivi vel part icipi i cum art iculo pro substant ivo: τό άβαρές 29,9; 
τό άβρότερον 24,8-9; τό άδόμενον 30,38-39; τό αδύνατον 63,5; τό άκαλλές 19,31; τό 
άκατάλληλον 87,7; τό άλγοϋν 24,10; τό άληθές 49,5; τό άμελέτητον 49,27; τό αμιγές καί 
άσύμβατον 51,15; τό άμικτον 51,13; τό άμφίβολον 63,4; τό άνάλγητον 86,11; τό άνάξιον 
47,3; τά άνάρμοστον 36,8; τό άνιάσαν 117,15; τό άνιών 14,5; 100,20; τό άνύποπτον 61,5; 
τό άνώμαλον 46,9; 63,5; τό άπάνθρωπον 74,20; τό άπαρρησίαστον 69,4; τό άπηχές 
36,7 — 8; τό άπλοϋν 76,24; τό άποίκιλον 24,9; τό άπρεπές 41,25; τό άπροφάσιστον 102,3; 
τό άσυγκρότητον 86,10-11; τό άσύνηθες 102,2-3; τό αύθέκαστον 87,7; τό άφιλάλληλον 
74,20; τό άφιλότιμον 39,14; τό άχάριστον 58,6; τό βαρύ 88,2; τό βαρύνον 12,14; 24,10; 
61,8; 105,9; τό βίαιον 69,8; τό βραχύ 17,24-25; τό δεξιόν 64,3; τό δέον 75,7; τό διαπρα-
χθέν 85,43; τό διαστδν 41,18; τό διδασκόμενον 92,18; τό διδόμενον 92,10-11; τό δικαιοΰν 
39,2-3; τό δοκούν 75,4; τό έγκαλούμενον 37,16; τό έγχειρισθέν 20,12; (τό) έκκαλούμενον 
37,17; (τό) έλλεΐπον 88,32; τό εμμονον 51,16; (τό) έμποιούν 34,16-17; τό ένδέον 92,11; 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:35



Index graecitatis 115 

τό ένωτικόν 51,20; τό έξεϊργον 61,10; τό έπαγωγόν 73,10; τό έπαινετόν 82,30; τό έπαμϋ-
νον 26,28; το έπεϊγον 111,4; τό επέχον 6,6; 15,11; τό επιλήψιμου 30,106/107; τό έπιόν 
16,7; τό έπισπεύσαν 83,8; τό έποφειλόμενον 59,13-14; τό εύάρμοστον 51,97; τό εύγνωμον 
57,2; 110,10-11; 111,3; 118,7; τό ευσεβές 66,11; τό εϋσθενές 35,7; τό εϋφραΐνον 14,4/5; 
100,21 - 2 2 ; τό ζητούμενου 61,3; 82,40; τό ηδύ 26,19-20; 38,14; 100,25; τό ήδΰνου άπόν 
τό άλγύνον έπέτεινεν 12,13-14; τό θεριζόμενου 93,11; τό θερμόυ 52,4-5; τό θυμικόν 
30,107-108; τό ίσχυρόν 84,11; τό ίταμόν 23,7; τό καλόν 16,6; 37,3.18-19; 50,9; 85,21.22; 
111,2; τό καταπραττόμενον 37,4; τό κατεπείγον 7,2; τό κελευσθέν 53,12/13; τό κεχηνός 
117,11; τό κηλοΰν 6,5; τό κινούν και τό κινούμενον 15,9-10; τό κοινωνικόν 51,13; 74,15; 
κα'ι ήν τό κουφίζον .. . τό άφορμάς έξευρίσκον 12,9 — 10; τό κρημνώδες 24,23; τό κωλΰον 
76,2; τό λεγόμενον 9,8; 30,26; τό λελογισμένον 100,8-9; τό λεπτότατου 30,60; τό λυπη-
ρόν 100,3; τό λυπούν 6,5; 34,16; 45,4; τό οϊκεϊον 85,28; 88,40-41; τό παραθήγον 39,12.15; 
τό παραμένον 29,11; τό παραναγκάσαν 58,11; τό παραπείθον 94,5; τό παραπεΐσαν 41,13; 
τό παρεθέν 19,25; τό περισπούδαστον 49,8/9; τό περιττεϋον 88,32; τό .. . πλεονεκτούν 
και ... πλεονεκτήσον 8,7 — 8; τό ποθούμενον 12,19; τό ποίησαν 87,6; τό ποιητικόν 17,30; 
τό πολιτικόν 48,3; τό πραχθέν 55,7; 79,8 — 9; τό προαιρετικόν 59,3; τό προβαλλόμενον 

33.6 — 7; τό πρόθυμου 82,40; τό προταχθέν 43,42—43; τό πταιστόν 60,7; τό σεμυόυ 
64,2—3; τό σταλέν 107,2; 119,4; τό συγγενές 27,2; τό συγκαλύπτον 104,16-17; τό συμ-
βαίνον 93,9/10; τό συνειδός 30,24; τό συνεΤρον 117,11; τό συνοΐσον 111,4-5; τό ταπεινόν 
84,20; τό τίμιον 88,11-12; τό ΰπόχαλκου ... τό χρυσοϋυ 24,13-14; τό ύψηλόν 50,9; 
51,80; τό φιλάλληλον 74,15; τό φιλότιμον 84,2; 114,15; τό χρειώδες 69,5-6; τό χρησθέν 
61,12; τό χρηστόν 76,25; 111,3; τό ψυχαγωγούν 27,9; τό ωφέλιμου 29,9/10. Cf. etiam 
s. ν. adiectivum cum articulo ... et participium cum articulo ... 

nominum f o r m a e : υόος 46,12; νώ 68,23; εϊμαρμένας ή πεπρωμένας 74,11 
nominum p r o p r i o r u m f o r m a e : Άδραστείας 74,11; 'Αρμοδίους ... ή Άριστογείτονας 

79,16-17; Βαβυλώνων 40,15 
numeral ium f o r m a e : cf. dualis 

opta t ivus in in te r roga t ione directa : 
sensu potential! sine αν particula: τίς . . . παρακρούσαιτο νουθεσίαν; 19,9-10; καΐ φιλοσό-
φου τις εϊποι τοϋτο ψυχής 51,53 

oxymoron : πλεονεκτοϋντας έν γράμμασιν ολίγοις 30,73 

para l l e l i smus : εϊ ουν πασιν έπίδηλα τά καλά, και ϋμ ΐν ει δέ καί τισιν έσπούδασται ποιεΐν 
τό καλόν, πρώτοι τούτων ύμεΐς 10,5-7; τους οφθαλμούς τοις όρωμένοις έμύομεν, τά ώτα 
τοις άκουομένοις έβύομεν 17,11 — 12; ή μέν αϊδείσθαι κατάγχουσα καί σιγδν, ή δέ την 
αιδώ διωθουμένη καί μή σιωπδν άναπείθουσα 27,5-6; ώς τινας Μελιταίους κύνας ... 
εστιάσεις 30,10; Μέχρι μέν έλπίς υπήρχε προσλήψεως .. . ταύτης άποτυγχάνουσιν 
47 ,2-3 ; μέχρι μέν ουν περί μεγάλων ήν ή έλπίς . . . φορητή πως ην .. . ή αποτυχία 
47.7 — 10 et alia plura 

pareches i s : μεγάλη, μεγάλα 2,10-11; άντίθεσις . . . άντιπεσεΐν 4 ,9-10; φιλοκάλους .. . φι-
λοκαλλωπιστάς 5,14—15; έξείργη ... τό έξεΐργον 6,2; έπισχεΐν, έπέσχε 8,10; παρακαλεΐν, 
αϋτοπαράκλητον 8,11; τοσούτος .. . τοσούτων 9,6; ύπόληψιν υπεροψίας 15,4; όράσει ... 
παροραθείσης 15,5-6; τους οφθαλμούς .. . έμύομεν .. . τά ώτα .. . έβύομεν 17,11-12; ούδ' 
ετι . . . πριν δ' ούτι . . . ευ οίδ' ότι 17,31 - 3 3 ; τώ ένύλω τήν άυλον 18,6 — 7; προτρέποντες 
τήν .. . προαίρεσιν 22,7; εύκινήτω .. . αύτοκίνητος 28,3; πρός πτήσιν .. . πρός νήξιν 29,2; 
κλΤναί σου τήν άκλινή καρδίαν 30,22; ύπέρ καπνού ... άποκνήσεις 30,25-26; ταπεινόν 
... ταπεινούν 32,2; έζήτουν καί ζητών 43,7; αγαθός .. . αγαθού 43,18; προσωκείωνται 
. . . προσωκειωμένος 47,64-65; κακοί . . . αδικεί 51,41; ύποσυρμώ ... διασυρμώ 51,43-44; 
άρχειν . . . άρχεσθαι ... άρχειν . . . άρχομένου ... άρχειν 51,95 — 96; δεσπότου ... δεσπότου 
... δεσποτικής ... δεσπότη ... δεσπότου ... δεσπότη ... δεσπότου 54 9 /10-17 ; δούναι 
καί . . . μή δούναι 58,15; δώρων δαψιλεΐ δόσει 58,16; χρυσός χρυσού καί άργυρος αργύρου 
60,9; τήν έπιδημίαν μή τη άποδημία 62,3 — 4; ούκ άθυμεΐν ... άλλά καί εύθυμεΐν 73,5-6; 
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διασκοπίζεσθαι και διαλογίζεσθαι 74,8-9; μείζονα .. . μείουος 74,29; θάρσος τό ημέτερου 
θράσος 79,18-19; απ' άρχής εχον τήν άρχήν 80,5 et alia plura 

p a r o n o m a s i a : φιλοπόνως συλλέγων ... ψιλοκάλους .. . αλλ' οΰ φιλοκαλλωττιστάς 
5,13-15; έμούντι ... έμημεκέναι . . . ό ... εμετός 30,2-3; άντί τιμής άτιμίαν 33,15-16; 
έγκαλεΐσθαι . . . έγκαλεΐν άνεγκλήτοις 36,10-11; πτερών προβολή πέτασθαι άτττέρους 
οντάς 38,8-9; διάστασιν .. . διαστδν 41,18; σοφοϋ προς άσοφον ή ενδόξου ττρός άδοξον 
46,10-11; διίστα ... διάστημα ... διέστησε .. . εστησεν 47,29 —31; τή διαστάσει και απο-
στάσει 51,42; έπαπολαύσας .. . ουκ άττολαύσας 60,19-20; διενοχλήσομεν ... 
παρηνωχλήσαμεν ... οχλήσεως 67,23/24 — 25; των έλεούντων .. . ήλέησαι . . . άνέλεον ... 
έλεηθήναι ελέους .. . τόν ελεον 74,26-28; ότι παλλόμενον .. . τοϋ πάλλεσθαι 82,4-5; ή 
προσβολή .. . και ή περιτροπή ... ό προσβαλών ... και ό περιτραπεϊς . . . και ττεριτρέψας 
.. . και ττεριτραττέντας ... περιτρεπόντων 82,6 — 10; φιλοσόφων .. . φιλαυτίας ... φιλαλλη-
λία; ... φιλοτιμουμένων 82,26/27-28; τό έπαινετόν ... επαίνου .. . έπαινεϊσθαι . . . επαί-
νου ... επαινείται 82,30-32; έπίβλημα .. . έπιβάλλεσθαι . . . επιβολή 101,2-4; άνιάσομαι 
. . . τό άνιασαν 117,14/15-15 etc. 

par t i c ip ium cum art iculo t amquam nomen subs t an t ivum u s u r p a t u m : 
masc.: των άπωθούντων 3 ,2 -3 ; οϊ πρεσβεύοντες 4,14; τω γράφοντι 9,4.5; τω δεχομένω 
9,4.6; των κατεχόντων 12,3; των έπαινουμένων 12,5; των άγαπωμένων 12,7; ό νικήσας 
13,12; τοις όρωμένοις 17,11; τοις άκουομένοις 17,12; τοϋ λέγοντος 17,14; των έπαινου-
μένων 19,40; ο! διακομίζοντες 20,11; τοις άποσταλεΐσι 22,7; τοϋ συμψηφισθέντος 23,10; 
τοις ϋπηρετοϋσιν 24,6; τοις άπογευομένοις 24,7; των λογιζομένων 24,18; των άχθομένων 
24,18; ό έγχειρίζων 25,24; ό διδαχθείς 26,29; τους μαθητιώντας 30,69; τους άκούοντας 
30,132; τους φιλοϋντας 41,4; τους έχθραίνοντας 41,4; ό άφιστάμενος 41,7; των κατα-
κουόντων 41,20 et alia 
neutr.: των σπουδαζομένων 25,3 — 4; των λαλουμένων 25,11 

par t ic ip ium gener i s mascul ini pro feminino in genet ivo plur.: των θορυβούντων 
οχλήσεων 105,3 

par t icu lae : 
καν ... καν: κάν τε των ευγνωμόνων κάν τε των μή τοιούτων ό μαθητευόμενος 46,17-18 
μεν pro δέ: μικρολογίας μέν ουν κατακράτησιν έννοεΐν 59,5 
καί εϊ pro κάν: και εϊ μή καταδεές 108,3 
ώς επί, idem quod έπί: ώς επί τέκνοις φιλοπάτορσι τά φιλόπαιδος ένδείξομαι πατρός 
117.12-13 

p e r s o n i f i c a t i o : Ή παιδεία .. . χαρίζεται 3,2; ό ημέτερος εντυπώσαι τη γραφή παρεσκευ-
άζετο νοϋς 8,2; Ή γραφή άλλων έζήτει λόγων άρχήν 9,2; Ό λογισμός μέν έπεί μηδαμοϋ 
εύρισκε μέχρι των χρηστών ΐστασθαι ... ούκ είχε φαντάζεσθαι 13 ,2-3 /4 ; ... μέχρις άν 
ό χρόνος άπομαιεύειν εντελή δω 21,6; . . . χρόνος ήμδς έβεβαίωσεν 22,2; φύσις μάχεται 
φύσει 27,4-5; άλλ' ήμών γε κατετυράννησεν ή φυσική .. . στοργή, καί . . . ήνάγκασεν 
27,12 — 14; άλλ' έπεί τοιούτον ή τύχη μοι . . . έξεΰρεν 27,16-17; τήν τής γραφής πρε-
σβείαν 44,3; λόγου .. . ύπηρέτης 44,13; τάς τοΰ σωτηρίου πάθους ήμέρας επιφέρεται 
ϊκέτιδας ή γραφή 44,15-16; καί ή μήτηρ ήμας ύποδέξεται γ ή 44,18-19; ό χρόνος άπήτει 
μαθημάτων έπαπολαύσας 60,19; δτε δέ αϊ μέν χείρες τό βιβλίον ανέπτυξαν ... καί ό νοϋς 
έναπήρξατο 88,26-28; καί τά άψυχα (sc. έπιστολαί) φωνήν άφιδσιν 108,8-9; Ήτιώμηυ 
τόν χρόνον, δτι μή πρό πολλού μοι τοιούτον φίλον έδείκνυεν 115,2-3; άπέλυσα δέ τής 
τοιαύτης αύτόν (sc. τόν χρόνον) ούδέ νΰν της αιτίας 115,5-6; έμέ δέ καί τής έκ τούτου 
παραμυθίας ό νΰν άποστερεΐ βάσκανος χρόνος· άλλ' ούτος μέν ποιείτω τό έαυτοϋ 
115.13-15; τούτο γάρ ή γραφή δεΐται 121,5 

p l e o n a s m u s : όλιγωρίαν ή παρόρασιν 4,5; προπεμπτηρίων τε καί έξιτηρίων ... λόγων 
49,15-16; εύμετάβλητος καί ού μόνιμος 50,3; ού τής τών πολλών μοίρας ... της τών 
ολίγων δέ 50,7 — 8; τη διαστάσει καί άποστάσει, τω άμιγεΐ τε καί άσυμβάτω 51,42; κόνις 
δέ . . . τέφρα καί σποδός 51,61-62; άκροις . . . καί άψόφοις ποσί τούτο ποιεΐν 58,13; 
μορμολύττειν καί δεδίττεσθαι 68,3; ίερεΐ καί λειτουργώ ... θεού 68,17; λαμπροτέρους ... 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:35



Index graecitatis 117 

και περιφανεστέρους 68,25; διασκοπίζεσθαι και διαλογίζεσθαι 7 4 , 8 - 9 ; τοϋ στέμματος και 
του σκήπτρου 76,10; πρός Ιλεον καί . . . πρός οίκτον 76 ,11 -12 ; δτι άχρηστον . . . και 
ευτελές 88,9; παρά φαΰλον τίθεσθαι . . . λογίζεσθαι eis ουδέν 8 8 , 9 - 1 0 ; εύεργέτην . . . καί 
σωτήρα σε καί τοϋ απόρου βίου έπιγραφόμενος ποριστήν 9 1 , 8 - 9 ; άλεΐπται . . . καί 
παιδοτρίβαι 92,3; συνέδρους . . . καί συνομίλους 95,22; τη τη ζ εύττειθείας ύπακοή 101,10 

p o l y p t o t o n : λόγου; τιμδν καί λόγοις οιγαπώντα . . . καί λόγων αϊδεΐσθαι 1 1 , 2 - 3 ; φύσις 
μάχεται φύσει 2 7 , 4 - 5 ; άλλα θατέρας εναντία θατέρα 2 7 , 6 - 7 ; τοιούτον ΰπέρ τοιούτων 
27,14; τό μήτε μεθύουσι μεθύειν, μήτε παραφρονοΰσι παραφρονεΐν 37,11; μικρολογίας . . . 
ή καί άνοιας γραφή 6 1 , 4 - 5 ; των κάτω κατωτέρους 6 7 , 8 - 9 ; παισί παιδιαΐς 69,10; τοις 
πατράσι τά πατέρων 69,13; όμήλιξιν τά των όμηλίκων 69,18; ικέτης . . . τά ικετών 79,3 — 4 

pos i t ivus pro c o m p a r a t i v o : βάλλειν κατά σκοποϋ καλώς ή ό τής Θέτιδος διδαχθείς 
26,29 

p r a e p o s i t i o n e s : 
άπό cum genitivo: causaliter: άφ' αίματος 27,8; 73,20; άπό σπουδής 94,4 
διά cum accusativo semper causaliter: 5,7; 13,10; 23,7; 25,2; 47,28; 52,5.6; 6 0 , 2 - 3 ; 61,5.6; 
69,39; 74 ,19 -20 ; 81,27; 87,4; 88,38; 95,16 et alia plura; sed cf. 3 0 , 1 1 - 1 2 έπί πέντε κύκλους 
ετών . . . δι' öv . . . άνεθρεψάμην καί έξεπαίδευσα (temporaliter?) 
διά cum genetivo: instrumentalster: διά μακροϋ 72,4; διά γράμματος . . . διά ζώσης φωνής 
72,5; διά τής . . . καταλήξεως 7 4 , 2 2 - 2 3 ; διά τής γραφής 96,12; 9 8 , 4 - 5 ; διά λόγων 106,7 
et alia 
εις (singularia): καί όσα σύνοιδας έπταικότι εις σέ 30 ,115 -116 
εξ cum genetivo substantivi pro adverbio: τω έξ άρχής γνωρισμώ 2 , 4 - 5 ; ή έξ έργων 
πληροφορία 2,9; έξ ονόματος 24,3; έκ ψιλής οράσεως 102 ,8 -9 ; τους λόγους δείξας έξ 
έργων 110,8 
έπί cum dativo: causaliter: έπί μικρδ χάριτι 2,10; έπί συμφέροντι . . . έπ' αιτία εύλόγω 6,3; 
sensu finali έπ' άγαθω 50,3 nota: ώς τους συνθέντας παραδίδωσιν ό λόγος έπί τή όδώ 
9 4 , 8 - 9 
κατά cum genetivo: κατά τών ήδικηκότων 33,8; κατά κρημνών 51,32; κατ' εϋχής 82,41 
(adverbialiter; idem quod κατ' εϋχήν) 
secundum cum acc. pers.: κατ' έμέ 51,21; κατά θεόν 60,28—29.36 
adverbialiter: κατά καιρόν 23,3; 85,4; κατά πρόσωπου 30,19; κατ' οφθαλμούς 105,10 
πρός metaphorice (finaliter): πρός θεραπείαν 4,13; προς παράκλησιν 4,18; προς τάς έκβά-
σεις 26,9; πρός την άνω ροπήν 34,51; πρός τό σκληρότερον 96,2; πρός την μαθητείαν 
106,16; πρός έργα 1 1 3 , 8 - 9 
υπέρ cum genetivo (causaliter): καί υπέρ αϋτοϋ καί ΰπέρ τής . . . ομιλίας τών φίλων 106,17; 
cf. 110,20 
ϋπό cum dativo: ύπό άλείπταις ουσιν έτι ήσκηται ϋμΐν ή πρός έκείνους πειθώ 92,5 — 6 
singularia: 
ϋπό χείρα 23,9 

p r o n o m i n a : 
pronomen relativum: οίς ( = eo quod)·. ΟΤς μέν έρημους . . . βλέπομεν . . . οίς δέ ό βίος δίδωσι 
λυπηροΐς 1 2 , 2 - 5 

p r o v e r b i a et l o c u t i o n e s : 
αγάπη: - ζέουσα 45,9; - όρθή 66 ,15 -16 ; - θεσμός 6 8 , 5 - 6 ; έκπίπτω τής - 110 ,22 -23 ; 
καθαρόν καί άνόθευτον της - 115,3; άφορμής διδομένης εύκαιρου, ουκ αύρας φορά τό 
έδραϊον οίχήσεται τής άγάπης 122 ,11-12 ; - τό άδολον 19,41; - τό θερμόν 5 2 , 4 - 5 ; μή 
τω δίψει τήκεσθαι τής σής έάσης άγάπης ήμδς 64,40; cf. 1 1 5 , 9 - 1 0 
άγκυρα τών έμών οδυνών 47,49 
μή άγνόει σπλάγχνα κλείειν φιλάνθρωπα 17,28 
άδοκήτοις θλίψεσι 64,17 
άήθης τόπος 100,2 
μέχρις ό άήρ ούτος έκπνεΐται ήμΐν 2 0 , 1 0 - 1 1 
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αιτία ανύποπτος 117,3 
άκοή: άβαρεΐ - 8,4; κατακλύζω τήν - 103,2; τ ά περί σοϋ ταΐς άκοαΤς έμβαλλόμενα 
104,2; φήμαι τάς ήμετέρας ένήχουν άκοάς 109,9 
άκροις δέ χείλεσι της τούτων γεγευμένος γλυκύτητος 60,20-21 
αλλότριο; έργων χρηστών 107,4-5 
έξ αμάξης 43,44 
μη άμήσει θέρο; άλλότριον 30,122 
οϋ χρή παντ ί άνέμω ριπίζεσθαι ούδέ ταϊς των πολλών μετεωρίζεσθαι δόξαις 19,36-37 
άνθέλκειν δέ πλεΐον πειρώμεθα εαυτούς 85,39 
άντεχόμενος τοϋ δικαίου 121,4 
ανώμαλος δέδεικται ή οδός 47,15-16; cf. etiam καιρός 
καν οϋκ απαθή με ή φύσις έα δι' δλου ή ασθενής 43,11-12 
απίθανος κατηγορία 52,22 
αποδημία χαλεπή 49,26 
άποδίδωμι: άπόδος ήμΐν σαυτόν τοις ποθοϋσί σε 64,41; άποδώμεν σύν τόκω τό δφλημα 
64,44 
άποθεΤναι τό διατειχίζον κάλυμμα της αίδοϋς καταπείσομεν εαυτούς 95,21 - 2 2 
άποκλύζω τό πικρόν 103,10 
τό δέον άπονέμειν σέβας άπα ι τών 30,23 
άπορροή ταχεία 98,12-13 
άποφράττειν τήν εϊσοδον διαγνούς 43 ,9-10 
άρδεία δαψιλής 98,13 
οϋκ άροτρων όντας έργάτας 30,105 
άρχων ουν διασκέψεων τοιούτων έσο διά παντός 113,9-10 
ύπέρ τήν ήμετέραν έστϊ τούτο άσθένειαν 48,2 
ή άτέλεια της ήλικίας τά κρείττω προσεπινοεΐν οϋκ έδίδου 109,7-8 
αύτοκίνητος πρόθεσις 114,4—5 
αΰραις τό συμβάν δεδόσθαι βουλόμενοι 17,2 
αφανής: - γων ία 21,6; 25,8; - τοξεία 30 ,8 -9 
έν τ ω βάθει θέμενοι της καρδίας 22 ,5 -6 
τών βασιλικών τιμών ούδέ γνώριμοι 68,13 
βέλος: άφέσεις - 30,11; 46,4; τό έπαμϋνον βέλος έπάφες βάλλειν κατά σκοποϋ 26 ,28-29 
βίος: ούδέ γ ά ρ ζην αύλητοϋ δει βίον όντα σοφόν 30,123; ούδείς άπείραστος τοϋ βίου 
τούτου ίσχυσεν άπελθεΐν 34,24; τό βραχύ τοϋ - 17,24-25; τραχύς — 27,15 
βραδύς εγώ πρός τό κατακούειν διαβολών καί πρός τό πιστεύειν οϋκ εύπειθής 4 3 , 2 - 3 
γείτων: εϊ δέ καί τό γείτων είναι κεκλήρωται (sc. άνήρ έπίφθονος), άπαραίτητον τό 
δυστύχημα καί θανάτω μόλις παυσόμενον 47,20-21; δεινόν δέ καί βάσκανον τόν των 
γειτόνων όφθαλμόν ή παροιμία φησί 47,22 
τό γλυκύ σοι πικρόν καί τό έμπαλιν νομισθήσεται 19,37-38 
γνώμη: θεοφιλής - 110,13; - ολισθηρά 114,19-20 
γράμμα: - ολίγοις 30,73; - χρυσοΐς 64,2; γράμμασιν όμίλει τοις ά γ α π ώ σ ι 12,15-16; -
ποθεινοΐς 82,4; συστολή — 98,8-9; πρός γράμμασιν έντεθραμμένον ήν ή έπιστολή 10,2; 
δρόσος άναψυχής ή διά τών γραμμάτων παραψυχή 34,10-11 
γραφή: - άνοιας 38,6; 61,5; 116,2; - άμεμπτος 53,6-7; - αύτόχειρος 104,8-9; βραχύ 
της — 64,25; - διεστραμμένη 47,53; - καιριωτέρα 69,7; κολακική - 108,7; - μακρά 
64,22; 117,5-6; - διά μακρού 72,4; έντυπώσαι τη - 8,2; δεΐται ή - 121,5; το ιαύτα πρός 
σέ λέγειν ήθελε ή γραφή 9 , 8 - 9 
γράφω: έκεΐνοι γράφειν εις κάλλος ικανοί 53,2; τό δέ κατοκνεΐ τοϋ γράφειν ή χειρ 64,16; 
τ ω δευτέρω πλω, έπεί τοϋ αισίου διημαρτάνομεν, δεδώκαμεν εαυτούς πρός τό κακώς 
άκούειν λέγειν ού θέλοντες 17,4-5; 25,21-22; 39 ,5 -6 
δήγμα μυός 79,20 
δηγμός ύβρεως 81,8 
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διαβολής κατήκοος 47,44 
διάθεσις σκυθρωπή 8 8 , 3 - 4 
τό της διαίτης άβρότερον 24 ,8 -9 
ει ό διακωλύων ώσθείη φραγμό?, εύπόρευτος εσται και ή διάβασις 104,17-18 
διάνοια: αιθέριου και ϋπερνεφοΰς διανοίας ταϋτα γεννήματα 19,27-28; της διανοίας τί-
κτειν ού δυναμένης τ ω παρεμποδισμώ των θορυβούντων ταύτην οχλήσεων 105 ,2 -3 
διδάσκαλος: μή λυπεΐν διδασκάλους 10,8; των ών οί διδάσκαλοι τιμών άπολαύειν άξιοι 
μή άγνόει 24,24-25; ώς διδασκάλοις ήμΐν, μή ώς πώλοις χρω, ούκ έπικάμπτων, καμπτό-
μενος δέ και μαστιγούμενος, άλλ' ού μαστιγών 117,9-10 
δίδωμι νώτα 89 ,6 -7 
ους οϋ διίστα μιας ημέρας διάστημα, τριών έτών διέστησε φθόνος περίοδον 47,29 — 30 
δόκιμον μέν τό ύπόχαλκον, κίβδηλον δέ τ ό χρυσοϋν 24,13-14; cf. etiam χρυσός 
δόσις δαψιλής 114,2 
δροσώδης έττισιτισμός 54,2 
δυσαπάλλακτος κακία 50,2 
δυσήνιος γ ά ρ ή ήλικία και άφηνιώσα τά πολλά 69,16 
(μή) τό Δωδώνης χαλκεΐον έπϊ σαυτόν έγείρης 33,16-17; 51,82 
δώρον: δουλικόν — 31,2; φιλοτιμία — 110,9 
έγκλημα ραθυμίας 107,11 
τήν εθιμον τοϋ „χαίρε" προσφωνών άπαντήν 30,67 
έκφυλος προσαρμογή 101,9 
έλπίς: - άκαταίσχυντος 110,21; χρηστάς - 34,29 
τήν καθ' ήμών έμοϋντι μανίαν ωμην πάλαι π δ σ α ν έμημεκέναι 30,2 — 3 
έμπύρευμα: ρητορείας - 29,12; - ά γ ά π η ς 50,10; 85,11 
εν άντί π ά ν τ ω ν τοϋτο γράψαι συνεΐδον 62,2 
εναργής πειθώ 108,5-6 
εναυλος κατάκρισις 110,5-6 
ενδεής φρενών 81,10 
έννοιών άναπτύξεις 29,6 
εντεινόμενα έωρώμεν τά τόξα 17,16 
εορτή: κατόπιν εορτής ήκουσι 95,25 
έπίκλημα κενοσπουδίας 104,19 
ή έπιτυχία δείκνυσιν εκαστον, όποιος 24,21 - 2 2 
έργάτας σμίλης και καττυμάτων 30,70-71 
έρήμους της σής άναστροφής έαυτούς βλέπομεν 12,2 
έρως αδιάβλητος 85,27 
τόν έμόν έσθίοντας άρτον 47,24 
μή ϋπέρ τά έσκαμμένα π η δ δ ν 95,10 
εσμός συγγενών 26,19 
τό εύγνωμον της προθέσεως 110,10-11 
εύσθενές παρηγόρημα 49,40 
μήτε ζυγοΐς επιμετρείται τό διδασκόμενον 92,18 
ηδονής Οπόθεσις 12,18 
ήθος: - πλήρες άπλότητος 13,6 — 7; - άγροικικόν και άφελές 95 ,3 -4 ; - άποίκιλον και 
άπόνηρον 47,56-57; - σεμνόν 64 ,2 -3 ; - κατάστασις 102,5; ει των παλαιών εκείνων 
ήθών σώζεται ίχνος 71,2; τών ήθών τό μέτριον 2,6 
τό της ήλικίας άκάθεκτον 93,2 
τοσούτους ήλιους έπί τ ω σώ παροργ ισμώ καταδύνειν ϋπέμεινας 17,33-34 
θατέρας εναντία θατέρα 27,6 - 7 
ό θεός άξίαν άντιμετρήσοι τήν αμειψιν 8,17-18; τών θεω φιλουμένων εΤς ών καϊ αυτός ό 
χρηστός ήμών φίλος 48 ,6 -7 
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καιρός: τοϋ καιρού τό προς τάς εκβάσεις ούκ εύεττίφορον 26,9; τό άνώμαλον τοϋ καιρού 
46,9; 63,4-5; ανώμαλος - 85,47; βραχύς - 85,53-54; άπομιμεΐσθαι yap σοι τό θείον 
δίδωσιν ό καιρός 114,20-21; eüpoia - 108,13 
κακόν: μέγα κακόν άνήρ έπίφθονος 47,19; καν ούτε κλωνί ούτε τταραφυάδι κακοΟ τό 
ήμέτερον Ιοικεν 19,12-13; πεϊραν σέ τίνος κακοϋ μή λαβείν 84,21; ζηλωταί γάρ πως 
πεφύκαμεν άπαντες τοΟ κακοϋ 58,6-7 
καλόν: καλόν γάρ ή αλήθεια 13,4; καλόν σοι φαίνεται άναδέχεσθαι τό κρίμα των το-
σούτων ψυχών 30,87; μερίτης - 113,4-5; άμοιρος - 114,8 
ύπέρ καπνού 30,25 
καρδία: καν τό θεδσθαί σε τοις σωματικοΐς ουκ εστι πως όφθαλμοΐς, τοις της καρδίας 
φανταζόμεθα βλέπειν σε 42,2-3; κλΐναί σου τήν άκλινή καρδίαν 30,22; μεγάλην την της 
καρδίας σου πρόθεσιν 5,2 
καρπούμαι τήν ήδονήν 5,4 - 5 
καταχέω γέλωτα 67,2 
ή κάτω τάξις ήμδς έλαττοΐ 44,21 
κενήν ιών γενέσθαι ποτε τήν φαρέτραν 30,30 
τω κέντρω τοϋ κυροϋ Θεοφάνους τοϋ άγαθοϋ φίλου όσαι ώραι πληττόμενοι 106,12-13 
κολακικόν λογύδριον 77,8 
κόνις δέ και αύτός ών, τέφρα τε καί σποδός 51,61—62 
κυβερνήτης εκείνος θαυμάζεται οϋχ ό νηνεμίας ούσης, άλλ' ό σφοδρδς έπηρτημένης ανάγ-
κης τό σκάφος εΰθύνων καλώς 35,2—3 
ή κυκλική τών πέντε ετών περιφορά 30,58-59 
κύκνειον μέλος 76,12-13 
τήν λεοντήν άποβαλών μετεβάλου πρός τό ήμερον και φιλανθρωπότερον 17,18-19 
λήθης παραδοϋναι βυθώ τά ήμέτερα 58,3-4 
τεταμένω τω λογισμώ 25,16-17 
λόγος: αληθής - 92,14-15; κάλλιστος - 101,3; — τετιμημένος 44,12; - ύπηρέτης 44,13; 
- πλήττω 96,2; κάλλος - 101,8-9; - θηράν 109,3-4; θρέμμα - 77,8-9; θυμοδακεΐς -
81,12; άρδεία - 64,30-31; — εν τη ψυχή 114,16; άπολαύω - 64,39.41-42; μή τόν θυμόν 
άρχειν τοϋ λόγου 51,95 
μάθημα: τό άπαράδεκτον τών μαθημάτων 46,18-19; άπαλϋναι τήν ψυγεΐσαν πηγήν 
τών μαθημάτων 64,31 
μάθησις: εύφυώς εχω πρός τήν μάθησιν 109,2-3; τά πρεσβεία της μαθήσεως 60,35-36; 
υποδειχθείσα και ΰποδειχθησομένη μάθησις 117,7-8 
εί μαντεύσεται Φοίβος άνευ χαλκοΰ ή παρατάξεται στρατιώτης όπλων χωρίς ή άποδύ-
σεταί τις πρός δευτέρους άγώνας μή τυχών άναρρήσεως 9,24-26; 76,32-33 
μάρτυρα τήν άλήθειαν προβαλλόμενοι 46,16 
μαστιγών επιτίθεται πείρα 69,17 
τό τών μελισσών σμήνος έπί σαυτόν έγερεΐς 68,26-27 
ή μήτηρ ήμδς ύποδέξεται γη 44,18-19 
τό μικρόν ηγούμενοι μέγα 57,7 
δ δέ άπεστείλαμεν, μνημεΐον εχε ήμών 103,14 
μνήμη: άξιον - 5,10; άπελθούσης της - 15,3; άπομαρανθείσης της — 105,12; μνήμης 
έκκαιούσης τόν προσαναφθέντα πυρσόν 105,12-13; ή τών φίλων περισώζεται μνήμη 
107,5; άπαλειφθεΐσα - 122,4 
νδμα: άθόλωτα - 49,10; - διδασκαλίας 78,4; άπορρέον - 99,2; 115,10-11 
νέφει συγκαλυπτόμενος ήλιος τάς ακτίνας ούκ έξαπλοΤ 47,10-11 
νηπίων ψελλίσματα 68,19 
τό νικδν σπούδαζε 13,14-15 
νοϋς: ό νοΰς ούκ ήρεμεΐν δύναται καθ' εαυτόν 74,4; άτονεΐ τοϋ λέγειν ό νοϋς 64,16-17; 
διαμάχη τοϋ νοϋ 102,2 
οικεία διάνοια 109,3 
της όλκής βαρυνούσης 70,3-4 
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ομιλητής της ση; άδελφότητος 52,3 
όμμα: αλάθητου - 103,4-5; τό καλώ; σκοπούυ έπέστησας όμμα 40,9 
όμοίω όμοιος 28,4 
τη οργή τόπον διδούς 30,65 
ορμή αλόγιστος 96,25 
τήυ ούλήυ της κακίας άφανισθήναι 68,18 
ους: - μή κωφεΟον 33,3; cf. 33,4; 34,13 (άνήκοον ους); - ευήκοον 96,13; - όξυήκοον 
25,16; φράττω τά — 103,9; έπικλίνω τά - 43,8; εϊ ώτί ένθεΐναι τοιαύτα είωθότι κατακού-
ειν τοιούτων 1,10 
οφθαλμός: τους οφθαλμούς τοις όρωμένοις έμύομεν, τά ώτα τοις άκουομένοις έβύομεν 
17.11-12; 91,6; βάσκανος - 104,7; ΐλαροϊς - 25,16. Cf. etiam γείτων et καρδία 
παιδεία: - εραστής 64,47; - ήσκη μένος 1 ,8-9; μέτοχος 84,8-9; - μικράς γεγευμένος 
66,4; - συζών 41,21; ή παιδεία μή κατά τους έν τριόδοις άσχημουοΰυτας γινέσθω, ίνα 
μή άντϊ παιδείας άλλο όνομα σχή 96,22—24; - οϋκ άφιστάμενος 41,7; - τήν πρός Ομάς 
παρρησίαν χαρίζεται 3,2; - άγκαλιζόμενοι 84,10; δει τούς ήγεμόνας της παιδείας τιμαν 
81.12-15 
παις: φίλον τοις παισϊ παιδιαΐς προσέχειυ μάλλον ή τοις μαθήμασι 69,10—11; παίδες 
όντες τά παίδων διαπραττόμενοι 69,29-30 
παίδευσις: ίν' εϋπαράδεκτος (καί) ούκ άνεμοφόρητος ή παραδοχή της παιδεύσεως γένη-
ται 93,6 — 7; ή παίδευσις άνέσπασεν ή έμή τά προσόντα τούτω πτερά 39,24-25 
παρατρέχειν έντολήν 53,12 
περιφάνεια κοσμική 98,2 
τό περισπούδαστον τοϋ σκοπού 49 ,8-9 
πλάττω αντιθέσεις 117,2 
πόθος καρδίας 85,10; - δόλου άμέθεκτος 85,30 
(ώς) ποιμήν αγαθός κρίνοις τά περιπλανώμενα πρόβατα μή διασπασθήναι υπό λύκου 
τινός έών 69,42-43 
πολυπραγμονεΐται τό είδος της ιατρείας 92,2 
των πολυχρύσων τοϋς όλιγωβόλους ή μας προκρίνων 63,7 — 8 
ö των σων πόνων καρπός 60,14 
ΐν' ή πορφύρα τή πορφύρα διακριθείη 26,15-16 
προκρίνω τήν σιωπήν 19,12 
πρόσσχες γήρα βαθεΐ 76,12 
πυρσόν τινα χρόνιον άναζωπυρήσαι 71 ,6-7 
ράκους έπίβλημα ϊμάτιον άχρειοϊ καινόν 101,2 
σκιφ: ήμΐν ίσα καπνού τά ύμέτερα 37,2 
τό σκοτίζον νέφος 55,12-13 
σκώλα γάρ έν μέσω πολλά καί ού καθ' ö θέλοι τις ή εκβασις γίνεται 82,43-44 
τή τοσαύτη των σκωμμάτων καταφορά 30,14 
σπινθήρες της διαθέσεως παραμένουσιν 114,10-11 
εγώ δέ σποδός ών καί γ ή 55,39 
στήλης δίκην ακίνητος ΐσταται 55,19 
στρέψου των αύλών τό άρρυθμον εις τό εΰρυθμον 51,99 
συλλαβαΐς όλίγαις 29,6 
συναιρόμενον άλλ' ούκ άντιπίπτοντα τόν καιρόν 91,12 
συνακμάσαν γάρ έώρων έν σοί τό ψεύδος 49,4 
τά σά τέκνα συμπεριφερόμενα τοις όμήλιξιυ τά των όμηλίκων κατέπραττον 69,18-19; 
cf. παις 
τί γάρ τέξει τό έπιόν, άδηλον 16,6-7 
τέρψεις ήριναί 49,10 
τίλλουται γάρ και κατοικιδίοις άναμιγυύμευαι όρυισιυ όρυεις άλλότριαι 39,25-26 
τραχεΐ έχρησάμηυ τω προοιμίω 37,5 
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122 Index graecitatis 

oi έν τριόδοις άσχημονοΰντες 96,22-23 
τροχός τά ανθρώπινα 17,25 
τύχας άναπλάττεσθαι 74,9 
ϋγεία νόσου ήδίων 12,11 
ύπακοή εύπειθείας 101,10 
ύπεκλίναμεν τόν αυχένα 17,7-8 
ύπερβαθμίως έκτείνεσθαι 95,11 
ύπόθεσις γέλωτος 67,8 
υποθήκη χρηστή 96,26 
ή ττρός αύτούς Οπόμνησις άπαράλειπτος έσται 45,15-16 
ϋποτέμνω καύχησιν 116,4 
φανερά και διωμολογημένη έχθρα 51,2-3 
τήν φίλην είρήνην άγάπησον 30,115 
φιλία: - άτταρασάλευτος 52,14; - άδολος 64,27; αμείωτοι ο! όροι της φιλίας διασώζον-
ται 68,24—25; απομνημόνευμα - 76,4-5; δεσμός - 77,18; ελευθέρα - 51,10; — ανελεύθε-
ρος ibid.; παραφθείρω τήν φιλίαν 102,17; τώ πυρσώ της σης φιλίας έτι προσαναπτόμενοι 
106,12; τό καθαρόν της φιλίας 51,12-13 
φίλον εστί τοις πατράσι τά πατέρων ένδείκνυσθαι 69,12-13 
φιλοτιμίας είδος 114,17 
φιλότιμον: ίνα σου τό φιλότιμον άνακηρυχθή 114,15; τό φιλότιμον τοϋ σκοποϋ 84,2 
φίμου τήν γλώτταν διά τό άμουσον 94,9 — 10 
εί μή τό τοϋ Φινέως οι διακομίζοντες πάσχουσιν 20,11-12 
φρόνημα οϋ ταπεινόν ουδέ γήινον 60,5 
ή σή φρόνησις οϋκ έάσει ματαίοις περιστροβούμενον τήν τοσαύτην εΰφυΐαν άμβλεΐαν 
μεΐναι και άκαμπή 109,21—23 
φύλαξ δικαίου 87,11-12 
φύσις: - μάχεται φύσει 27,4-5; τό δεξιόν της — 64,3; δεξιά - 85,2 
φωνή: - ζώσα 96,4-5; 106,8; μεγάλη - 30,90-91; καταιδέσθητι τάς ευκταίας τών κατα-
κουόντων φωνάς 41,19-20; τά άψυχα φωνήν άφιδσι 108,8-9 
φωνοϋν όργανον 114,16 
φως: τό άλλοθεν αύγάζον έπισκοτεΐν οϋκ ώκνησε φως 51,86-87; φωτός παραγενομένου 
πάντως έρεΐς τό σκότος ΰποχωρεΐν 55,9 — 10 
χαρακτήρ: τίμιος - 85,41; — αθάνατος 108,11; άνισος γάρ και λοξός και τή θέσει οΰκ 
εύσχημος, πρός δέ καϊ λεπτόγραμμος καϊ αμβλύς και άκαλλής τών στοιχείων ό χαρακτήρ 
53,10-12 
χάρις: άνάγραπτον εξοντας'τήν - 114,18-19; έντελής - 115,9; άναίσθητοι της — κριθη-
σόμεθα 84,16 
τά σά χρηστά σπλάγχνα 47,41-42; cf. 47,49 — 50 
χρηστοηθεία μαρτυρούμενος άνθρωπος 84,6-7 
ή χρόνιος ύποβάλλει σιγή 15,6-7 
χρόνος: ό παρεληλυθώς χρόνος ού βραχύς ών 67,14; ήτιώμην τόν χρόνον 115,2; βάσκα-
νος - 115,14; τό τοϋ χρόνου άνώμαλον 115,17 — 18 
χρυσός: χρυσόν πϋρ και άνδρα δείκνυσιν, όποιος, άρχή 16,2; 34,37; χρυσός χρυσού και 
άργυρος άργύρου δοκιμώτερος ή καθαρώτερος 60,9 — 10; 102,12; και χρυσοΐς γάρ ξυμβό-
λοις ό πίθηκος, πίθηκος 30,82; ό έν σοι χρυσός οϋ κατίωται 24,28-29; ούδέ γάρ αν 
κιβδηλωθείη χρυσός μέσον τέλματος ών 60,32-33 
ψάλλε γεγωνότερον τόν οίνον και προπίνων και πίνων 56,8 
ψήφος δικαιοΰσα 121,5-6 
ψυχή: - άγια 85,48—49; - άφιλόσοφος 82,11; γλυκεία - 90,2; τιμία - 8,12; — φίλη 28,2; 
121,4; φιλόθεος - 95,2; φιλόσοφος - 82,12; λαμπρότης - 98,2-3; - εύγένεια 101,10; τω 
θεώ μεμελημένη - 122,12; πεινώσαν γάρ ψυχήν έμπιπλών τόν αίτιον τοϋ κόρου εύεργε-
τεΤ 16,5-6; πικρία - 67,4/5-5; 75,13; δεσμός - 2,7 
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s e n t e n t i a e exc lamat ivae : 
„ιού ιού" τ ω λ ύ π η ; έμαυτόν έπιφθέγματι ταλανίσω 95 ,7 -8 

supe r l a t i v i f o r m a e : 
ώ λώιστε 32,8; τόν λίαν έσθλόν 81,8 

s y n o n y m o r u m a c c u m u l a t i o : 
in adiectivis: των άριστων καί βέλτιστων ανδρών 35 ,3-4 ; φιλομαθή και τήζ παιδείας 
εραστήν 64,47; των εταίρων και συνήθων 100,16 
in verbis: εϊρήσεται, λεχθήσεται δ' ουν 33,3; κατοκνεΐ ... άτονεΐ 64,16 

v a r i a t i o t e m p o r u m : 
indicativi: praesens cum future: επακολουθεί ... καί έψεται: 2 , 5 - 6 
infinitivi: aoristus cum praesenti: τό άναχωρήσαι ... του μένειν 12,5-6; τό μετά τό μαχε-
σθήναι χωρεΐν 30,129 
aoristus cum future: καταφρονήσαι καί ... άνέξεσθαι 34,40—41 
futurus cum aoristo: συνεπιλήψεσθαι καί ... έπισπεΰσαι 22,8 
participii: praesens cum future: πλεονεκτούν καί ετι πλεονεκτήσον: 8,8 

v e r b o r u m f o r m a e : 
άναπλάττω: άναπλαττέσθωσαν 74,18; ειμί: ή ; 43,37; εσο 113,9; ή τ ω 14,4; λέγω: λεγέσθω-
σαν 74,17; νομίζω: νομιζέσθωσαν 74,21; οίδα: οϊσθαξ 30,96 (sed οΤδας 38,16; 66,13; 76,19; 
78,7; 87,17; 94,2; 105,5 et σύνοιδαξ 30,115); πείθω: πειθουμένο^ 30,102; περιγράφω: περι-
Υραψάτωσαν 43,41; φανερόω: φανερού 96,20 

v o c a b u l a : συνάντημα (34,23) pro συμβάν (34,36) 
ex sermone latino: άσηκρήτις 19,1; 23,1; 41,1; 67,1; 86,1; 101,1; 111,1; 115,1; 120,1; βεστή-
τορι 37,1; 58,1; κανστρίσιον 43,39; κανστρισίω 17,1; 30,1; 44,1; 55,1; κουβικουλαρίω 5,1; 
6,1; κουβουκλεισίω 2,1; 3,1; 7,1; 50,1; 74,1; 81,ί; 89,1; 110,1; 114,1; 119,1; κουράτορι'10,1; 
μαΐστωρι 19,1; 23,1; 36,1; 51,1; 67,1; 68,1; νοταρίου 71,10; πατρικίω 95,1; χαρτουλαρίω 
2,1; 3,1; 38,1; 78,1; 93,1; 114,1. Cf. etiam indicem verborum ad res Byzantinas spectantium. 
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INDEX VERBORUM MEMORABILIORUM 

* denotat vocabula, quae in lexicis D u Cange, Thesaurus Graecae Linguae, Sophocles, Lid-
de l l -Sco t t - Jones , Lampe, Cumanudes, Demetrakos et Lexikon zur Byzantinischen Gräzi-
tät non exstant 

[*] denotat vocabula, quae in lexicis illis in diversa forma prolata sunt 
§ denotat vocabula, quae in lexicis illis cum diversa significatione apparent 
* L denotat vocabula, quae in lexico Lampe asterisco signata sunt 

Numeri ad epistulam et lineam spectant 

άβαρής: non onerosus 8,4; 29,9; 86,12 
άβούλως: involuntarie 96,27 
άγελαΐος: trivialis 47,63 
άγενής: cui genus ignotum 9,15 
άγιωσύυη: sanctitas 45,9; 59,2/3; 60,10/11; 

73,16 
άγνώς: ignarus 84,4 
άγριαίυω: ferocio 96,9 
αγροικία: rusticitas 30,92 
άγροικικός: rusticanus 95,3 
άγχιστεύς: cognatus 55,35 
αδιάβλητος: quem calumniari non possimus 

85,27 
άδιαφόρως: indifferenter 23 ,3 /4 
άδιεξόδευτος: e quo evadi non potest 43,10 
αδόκιμος: minime probus 24,19; 63,3 
αέριος: aerius 40,15 
άθεεί: sine deo 49,35 
άθόλωτος: non turbatus 49,10 
άθυμία: maestiria 34,47; 35,10; 64,18.20; 74,5; 

83,3; 88,11; 100,17; 109,13/14; 112,6 
αΐρεσις: arbitrium 80,3; 100,10 
αϊρετίζω: eligo 39,15/16 
αισθητικός: sentiendi vim habens 55,29 
αΐσχυντηλός: verecundus 27,8.10 
αϊτίαμα: criminatio, accusatio 60,13 
ακάθεκτος: qui contineri nequit 93,2 
άκαιρία: intempestivitas 49,19 
άκαίρως: intempestive 85,13 
άκαμττής: inflexibilis 109,23 
§ ακατάβλητος: sine remuneratione 39,20 
άκατάγνωστος: in quem reprehensio non ca-

dit 95,5/6 
άκαταγώνιστος: inexpugnabilis 106,14 
άκαταίσχυντος: qui nunquam pudore affici-

tur 110,21 * L 
άκηδιάω: negügenter ago 100,4 

άκλινής: atrox 30,22 
άκροτελεύτιον: finis carminis 30,126 
αλάθητος: qui latere non potest 51,45; 103,4 
άλγύνω: dolore afficio 12,14 
άλείτττης: excitator, cohortator 92,3.5 
άληθίζομαι: vera dico 17,14 
άληστος: inoblivis 64,34 
άλόγιστος: inconsideratus 96,25 
άλυττος: dolorum et molestiarum expers 

52,28; 61,11 
άλύττως: sine dolore 12,18; 49,40 
άλύω: alucinor 100,5 
άλώυητος: sale emptus 46,26 
άμβλίσκω: abortior 21,3 
άμβλωμα: abortio 19,34 
άμέθεκτος: exsors 85,30 
άμειψις: mutatio 8,18 
άμελέτητος: inexercitatus 49,27 
άμελετήτως: inexercitate 59,11 
άμεταθέτως: immutabiliter 116,5 
άμικτος: impermiscibilis 51,13 
άμνημοσύνη: oblivio 43,17 
άμοιβή: remuneratio 56,7; 79,21; 99,3 
άμουσος: indoctus 47,36; 94,10 
άμφίδοξος: de quo duplex est opinio 73,16 
άμφιθαλής: circumviridis, floridus 54,6 
άνάγρατττος: praescriptus 20,8; 114,18 
άνάδελφος: fratre carens 87,11 
άναισθήτως: sine sensu 36,17; 55,18 
άνάλγητος: carens dolore 86,11 
άναλέγομαΐ: carpo 19,6; 79,8 
άνάληψις: recuperaüo 90,5; 122,7 
άναλογέω: proportione respondeo 17,35 
άναμάσσω: remando 85,32 
άνάυευσις: negatio (capite abnuendo) 90,8 
άνάττλασμα: figmentum 19,15; 51,51 
άναπολέοο: revolvo 73,8; 88,27 
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126 Index verborum memorabiliorum 

αναπολόγητος: indefensus 30,62 
ανασκευή: eversio 39,9 
άναστροφή: inversio 12,2 
άνατύπωμα: cf. άνατύπωσις 51,51 
άνατύπωσις: reformatio 43,49 
αναψυχή: recreatio 34,10 
άνδράποδον: mancipium 43,27; 81,15 
άνδρικώς: viriliter 35,19/20 
άνεΐπον: pronuntio 25,6 
άνέλεος: immisericors 74,26 
ανελεύθερος: illiberalis 51,10 
άνεμοφόρητος: a ventis dislatus 93,6 
ανεπηρέαστος: nullis affectus injuriis s. contu-

meliis 18,6 
ανεπίδεκτος: qui capere non potest 15,10; 

60,32 
άνεπισκόπητος: non curatus 107,11 
ανεπίστροφος: non retrospiciens 44,5; 73,12; 

76,12 
άνημερότης: inclementia 23,4 
άνθυποφορά: reductio 39,5 
άνθυποφέρω: reduco 39,18 
ανόθευτος: non spurius 115,3 
ανοικονόμητος: male dispositus 41,8 
άνομολογέομαι: pro confesso habeo 55,20 
άντεπιστέλλω: per epistolam respondeo epi-

stolae alterius 39,1 
άντιδηλόω: contra declaro 68,6 *L 
άντιξύω: vicissim rado 76,32 
άντιπαίω: repercutio 51,48 
άντιποθέω: invicem desidero 65,3 
αντίρροπος: aeque pollens 92,18 
άντωπέω: inspecto 51,84; 85,46; 95,12 
άνώροφος: tecto carens 60,26 
άπαγγελία: pronunaatio 49,18 
άπαγριόομαι: effero 74,25/26 
άπαίδευτος: ineruditus 46,19; 81,5 
απαλείφω: oblitero 88,34; 122,4 
άπανθίζω: colligo 5,13 
άπαντή: occursus 30,40.48.67 
άπάντημα: cf. άπαντή 19,30 
άπάντησις: occursio 19,23 
απαράδεκτος: non recipiens 46,18 
άπαρακαλύπτως: aperte 55,16 
άπαράλειπτος: non praetermissus 45,16 
άπαραλόγιστος: non decipiens 47,39 
άπαραποίητος: non adulteratus 85,18 *L 
άπαρασάλευτος: summe stabilis 52,14 *L 
άπαρεμποδίστως: sine impedimenta 110,16 
άπαρρησίαστος: qui libere loqui non audet 

69,4 
απάτητος: incalcabilis 93,11 

άπεικώς: absimilis 35,8 
άπείραστος: imperitus 34,24; 35,4 
άπειροκάλως: inepte 69,12 
άπέλευσις: abitio 17,15 
άπερίεργος: incuriosus 73,9 
απερίσπαστος: qui distrahi nequit 24,7 
άπερίτρεπτος: indeclinabilis 60,30 
απίθανος: improbabilis 52,22 
άπλήστως: insaüabiliter 85,26 
άπογεννάω: genero 34,9 
άπογεύω: gustandum praebeo 24,7 
απογίνομαι: desum 100,20 
άποδιοπομπέομαι: relegor 38,14 
αποθησαυρίζω: asservo 76,5 
άποίκιλος: non varius 24,9; 47,56 
άποκάθαρσις: expurgatio 38,10 
άποκάμνω: defatigor 12,19; 17,11; 89,8; 

114,17 
άποκατάστασις: restitutio 38,4 
άποκλαίω: fleo 35,13 
άποκρίνω: secerno 24,16 
άποκωλύω: prohibeo 115,13 
απολογητικός: defensorius 95,1 
§ άπολύω: verto 69,27; 115,5/6 
άπομαιεύω: obstetrico 21,6 
άπομαραίνω: tabefacio 29,12; 105,12 
άπομάχομαι: propugno 39,8 
απομνημόνευμα: memoria 76,5 
άπόμουσος: rusticus 30,99; 51,98 
άπόνηρος: minime malus 47,56/57 
άποξένωσις: alienatio 34,26 
άποπηδάω: desilio 37,18; 117,8 
άποπλήρωσις: completio 113,3 
άπόπτωσις : defectio 79,9 
άπορρήγνυμι: abrumpo 34,39; 51,18 
απορροή: profluvium 98,12/13 
άπόρρυτος: effluens 49,11 
άποσαφέω: manifestum reddo 69,38 
άποσεμνύνω: verbis effero 48,3 
άποσκήνωσις: secessio 12,13 
απόστροφος: aversus 84,17 
[*] άποσυλισμός: spoliatio 30,41 
άπότευξις: repulsa 13,5 
άποχράω: oraculo edo 40,3; 117,15 
άπραγμάτευτος: circa quem Studium adhibi-

tum non fuit 54,6 
άπρόσδεκτος: non ferendus 88,38 
απροσεξία: neglegentia 51,71 
άπροσπαθώς: sine concitatione 52,24 *L 
άπροφάσιστος: praetextu et excusatione ca-

rens 51,87; 102,3 
άπταιστος: impeccatus 5,12 
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άπωδός: absonus 92,7 
άρμογή: apta junctura 47,52 
άρπαγμα: raptus 69,46 
άρρυθμο?: rhythmo carens 51,99 
άρσις: sensu grammatico 88,37 
άρχιμάγειρος: archicoquus 43,62 
[*] άσκαρδαμυκτεί: intends oculis 95,12 
άσοφοζ: insipiens 41,23; 46,10 
άστασίαστος: instabiüs 17,3 
§ άσυγκρότητος: inobediens 86,11 
σσυλλόγιστος: non recte ratiocinans 55,5; 

67,6/7 

ασύμβατος: qui compositionem non admittit 
30,127; 51,15.42 

ασύμφορο;: incommodus 6,4 
άτερπής: injucundus 47,7 
άτεχνος: artificio carens 37,21 
άτονέω: invalidus sum 64,16 
άτοπος: locum non habens, absurdus 102,18 
άτριβής: inusitatus 28,7 
άττικιστής: atticae linguae studiosus 40,3 
αύθάδως: arroganter 81,15 
αϋθέκαστος: arrogans 87,7 
αυτοκίνητος: qui ipse per se movetur 28,3; 

114,5 

§ αϋτοπαράκλητος: ab se ipso consolatus 
8,11; 26,3 * L 

αϋτόχειρος: ab se ipso scriptus 104,9 
αφελής: rusticanus 95,4 
άφηνίασις: habenarum excussio 55,33 
άφιλάλληλος: carens mutuo amore 74,20 * L 
άφιλόσοφος: qui philosophiam non amat 

82,11 
αφιλότιμος: qui honores non amat 39,13.14 
άφύη: aphya 24,5 
άχαριστέω: ingratus sum 57,6; 82,43 
άψοφος: strepitum nullum edens 58,13 

βαρέω: gravo 27,18 
βαρύτονος: sensu grammatico 110,18 
βάσκανος: fascinator 47,22; 104,7; 115,14 
βίωσις: ipsa vivendi actio 12,15 
βιωφελής: vitae utilis 94,8 
βραγχώδης: raucus 95,16 
βραχυλογία: sermonis brevitas 18,5 

γεγωνός: alto clamore enuntiatus 56,8 
γνώρισμα: indicium 108,11; 122,8 
γνωρισμός: cognitio 2,5 
γραμματική: grammatica 110,17 
γραμμή: linea 47,8; 53,3 

δαιμονάω: sum daemoniacus 51,31 
δεξίωμα: id quod accipimus 24,5 
δευσοττοιός: infector 43,46 
δηγμός: morsus 81,8 
διαβοάω: divulgo 73,18 
διαγγέλλω: enuntio 52,22 
διαιτητής: arbiter 80,2 
διακενής: inaniter 5,4 
διακομιστής: cursor 72,2 * L 
διάλεξις: dissertatio 43,27 
διαλλακτής: interpres 17,9 
διαμαρτάνω: aberro 17,4; 53,4; 74,20/21 
διαμαρτία: aberratio 24,14 
διάπειρα: tentatio 34,15 
διαττέμττω: transmitto 36,14; 63,8 
διαποφεύγω: effugio 82,33 
διασκέπτομαι: considero 52,5/6 
διάσκεψις: consideratio 59,6; 74,10.11; 85,18; 

102,16; 113,9 
διασκοπίζομαι: speculor 74,8 
διασπασμός: distractio 101,3/4 
διατεκμαίρομαι: per signa demonstro 64,26 
διατριβή: mora, instructio, occupatio 30,122; 

36,13; 47,27; 64,27/28; 69,27; 105,14; 
109,14 

διαφθονέω: invideo 88,41 
διαχαράττω: scribo 22,6 
διαψεύδω: decipio 67,12; 82,6; 117,9 
διδαχή: instructio 29,2 
διεκβιβάζω: occupor 110,14 
διενθυμέομαι: considero 30,20 
διενοχλέω: molestus sum 67,23/24 
διευκρινέω: claro 20,3 
διιθύνω: dirigo 68,9 
διικνέομαι: pervado 30,28 
διομολογέω: confiteor 51,2 
διορισμός: definitio 82,18 
δόκησις: opinio 55,2 
δοκίμιον: probatio 34,36 
δροσώδης: roscidus 54,2 
δυσαπάλλακτος: quo vix liberari possum 

50,2 
δυσβάστακτος: portatu difficilis 23,16 
δυσδιάκριτος: qui discerni difficulter potest 

102,10 
δυσήνιος: refraenatu difficilis 69,16 
δυσπειθής: qui difficile paret 67,25/26 
δωροληψία: donorum acceptio 65,8 

έγγίνομαι: innascor 105,9 
έγκατοικίζω: colloco in 60,35 
έγκελεύω: hortor 51,90 
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έγχρουίζω: diu permaneo 109,1 
εθιμος: consuetus 30,66; 95,23 
εθω: e consuetudine facio 48,10 
είκαστικώς: assimilanter 26,13 
έκζητέω: exquiro 30,43 
έκθηριόομαι: bellualis sum 27,11 
έκκαρπόομαι: fructus percipio 5,5 
έκκρεμάννυμι: suspendo ex 51,26 
έκλήγω: desisto 109,14 
έκλογίζομαι: numero 114,9 
εκμαντεύομαι: vaticinor 76,33 
έκνίκημα: victoria 49,36 * L 
εκπαιδεύω: educo 30,12; 47,38; 60,37 
έκπληρωτής: completer 113,7 
έκφαυλίζω: flocci facio 80,2 
εκφορος: elatus 65,11 
έκφυλος: innaturalis 101,9 
έκφωνέω: exclamo 30,111 
έλεεινολογία: sermo misericors 66,9 
ελλειψις: sensu grammatico 88,45 
έμβοάω: inclamo 51,91 
έμβροντησία: stupor 33,10 
έμποιέω: facio in 34,17; 70,4 
έμπτύω: inspuo 37,18 
έμπύρευμα: fomes 29,12; 50,10; 85,11 
εμφιλοχωρέω: libenter commoror in aliquo 

loco 107,12 
εμφρων: mentis compos 9,13/14; 52,21 
έμφρόνως: composite 96,28 
εμφωλεύω: lateo in 103,13 
έναπάρχομαι: incipio 88,27/28 
έναπασχολέω: immorari facio 25,27; 69,19; 

81,29 
§ έναπέρεισις: impressio 85,17 
έναποδίδωμι: reddo 60,18; 90,2 
έναποσβέννυμι: exstinguo 114,11 
ένάρχομαι: incipio 60,26 
ένάσχολος: infatigabilis 44,25 
εναυλος: tibiis personans 110,5/6 
Ινδειγμα: indicium 19,16 
ένιπή: increpatio 96,13 
έννόημα: cogitatum 116,4 
ενοποιός: uniens 51,104 
ένσημαίνω: significo 8,3; 15,4 
Ιυσπονδος: confoederatus 44,10 
εντείνομαι: intendor 17,16 
εντευξις: occursus 25,9 
έντίκτω: pario in 48,9 
έντρέφω: innutrio 10,2 
έντυχία: congressus 22,4 
έξαθωόω: absolvo 23,14; 103,15 
έξακούω: exaudio 54,9; 85,22 

έξακριβάζω: inquiro aliquid 109,10 
έξανιχνεύω: pervestigo 27,9 
έξαριθμέω: numero 103,16; 104,8 
εξαρνος: inficians 30,37 
έξεικάζω: effingo 41,11; 45,15 
έξέλευσίζ: exitus 12,10 
εξεττίσταμαι: probe novi 56,5; 94,3 
έξεργάζομαι: elaboro 19,30/31; 25,3; 30,98; 

31,3; 39,2; 96,19; 105,15/16 
εξεργασία: elaboratio 74,24 
έξεύρημα: inventum 26,26/27 
έξισχύω: valeo 45,8; 81,9 
εξιτήριο;: ad discessum pertinens 49,15 
έξιχνεύω: vestigo 30,58 
έξυτττιάζω: resupinus sum 25,9 
επαγωγό?: inducens 43,52; 73,10 
έπαναιρέω: occido 94,2 
επανάσταση: aggressio (sensu fig.) 17,22 
έπανασχολέω: retro occupo 25,27 
έπαπολαύω: fruor 60,19 
έπαπορέω: addubito 46,23 
έπαρτάω: suspendo desuper 35,3 
επαυλέω: incino 51,94.97 
επαύλημα: cantus tibiarum 51,95 
έπαύλησι?: incentio 51,102 
επειξίξ: festinatio 61,9 
έπεισαγωγή: superinductio 100,26 
έπεισπίπτω: irrumpo 30,18 
επεισφέρω: superinfero 34,10; 66,6 
έπελαφρύνω: adlevo 104,2/3 
έπεννόημα: cogitatio 49,34 
έπεντρυφάω: gaudeo 55,23; 115,12 
έπιβαρέω: aggravo 58,14 
επίβλημα: quod adjicitur 49,33; 101,2 
έπιβοάω: inclamo 25,29; 27,19; 30,78; 109,21 
έπιδαψιλεύω: largior 24,25; 54,7 
έπιδέω: egeo 88,20 
έπικαγχάζω: rideo 30,109/110 
έττίκλημα: accusaüo 82,33; 104,19; 116,5 
έπικλώθω: neo 100,24 
έπίκρισι?: sensu grammatico 88,21.24.39/ 

40.44 
έπικρύπτω: abscondo 21,6 
έπιλάμπω: luceo super aliquid 85,29 
έπίληψίζ: reprehensio 5,11 
επιμερισμός: sensu grammatico 110,17 
επιπλοκή: sensu grammatico 88,39 
επίσκεψις: inspectio, examinatio 88,16.52; 

92,11/12; 118,5 
έπίσκοπα: feliciter 77,13 
έπιστατέω: tutor 1,6; 80,1; 96,1 
έπιστέλλω: mitto, scribo 14,3; 28,2; 36,16; 

45,6 
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έπιστηρίζω: insuper confirmo 19,6 
έπιστομίζω: obturo 47,36 
έπιστυγνάζω: tristor 94,10; 100,15 * L 
επισυμβαίνω: superaccido 49,19; 51,106; 

55,42; 100,22; 105,11 
επισυνάπτω: insuper annecto 61,14 
επισφραγίζω: obsigno 80,6; 104,9 
επίσχεση: retentio 6,4; 12,10; 93,3 
έπισχύω: validum reddo 88,7 
έπιτετευγμένως: feliciter 25,27 
έπιφημίζω: ascribo 43,45 
έπίφθεγμα: acclamatio 95,8 
επιχθόνιοξ: terricola 46,12 
έπίχυσίξ: infusus 34,12 
έπιψαύω: attingo 30,49/50 
έπιψηφίζω: in suffragium mitto 80,2 
έποφείλω: insuper debeo 59,14 
εργολάβος: auctor 39,18 
ερείπιο;: ruinosus 60,26 
έρώτησις: sensu grammatico 76,4; 88,37 
έστίασις: convivium 30,10 
εταιρία: sodalitas 51,3 
έταΐροξ: sodalis 19,36; 30,41; 33,10; 100,16; 

109,19 
εύάρμοστος: aptus 51,97; 101,5 
ευδοξία: celebritas 49,44 
εϋεικτος: facile cedens 51,48; 96,3 
εΰεκτέω: recte valeo 72,7 
ευεπίφορο;: proclivis 26,9 
ευκίνητο?: leviter mobilis 28,3 
εύπαράδεκτος: valde acceptus 93,6 
εύπαρρησιάστως: libera oratione 22,2 * L 
εύπολέμητοξ: qui facile debellari potest 104,6 
εύπόρευτος: facile pervius 104,18 
έχθρώδη;: inimicus 30,40 

ζηλωτή;: aemulator 58,6 
ζυγομαχέω: jurgor 49,45 

ήμέρως: mansuete 69,42 

δαυμασίως: admirabiliter 99,8 
θεοφόρος: deum ferens 30,128 
θυμοδακή;: animum rodens 81,12 
θυροκοπέω: januam pulso 36,4 

ίαμβος: sensu grammatico 87,2; 94,6 
ιατρεία: medela 92,2 
ίκετεία: supplicatio 43,52 
ίλυώδηξ: limosus 82,23 
ϊππαλεκτρυών: magnus gallus 51,51/52 
ισόπεδος: planus 24,23 

καθάπτω: adligo 30,16/17.113/114.126 
καθέδρα: cathedra 96,26 
καθυλακτέω: oblatro 47,33 
καθυποκρίνομαι: simulo 43,9 
καθυπουργέω: inservio 9,17/18; 26,6; 64,24 
κακοπαθέω: mala patior 34,15 
καλλιεργία: cultura 87,16 
καταβαρύνω: degravo 86,9 
καταγελάω: derideo 56,3 
κατάγνωσι?: damnatio 59,9; 76,19; 95,4 
κατάγχω: offoco 27,5 
καταδαπανάω: consumo 88,6 
καταδύνω: mergo 17,34 
καταθαρρέω: fidenti animo sum 26,2/3 
καταθέλγω: demulceo 106,7 
καταθρασυνω: animo 30,56/57; 56,9 
κατακερματίζω: conseco 51,5 
κατακούω: sequor 1,10; 18,5/6; 41,20; 43,2; 

44,6; 69,38; 75,14 
* κατακρατής: praevalidus 9,16 
κατακράτηση: praevalentia 59,5 
κατάκροτος: streperus 51,43 
κατάληξίξ: clausula 74,23 
καταμαλακίζω: emollio 34,35 
καταμανθάνω: perdisco 67,25 
καταπείθω: persuadeo 12,4; 27,2; 43,29; 

47,27; 49,25; 75,9; 95,21/22 
καταπολαύω: perfruor 47,51; 54,21 *L 
κατάπραξις: emolumentum 2,2.5/6; 9,27 
καταπράττω: emolior 26,4; 28,9; 37,4; 

69,18/19; 88,13; 96,10/11 
καταρρητορεύω: eloquentia supero 117,2 
κατασκέλλω: emacio 49,21 
κατασμικρύνω: imminuo 95,21 
κατασοφίζομαι: sophistice decipio 117,6.6/7 
κατασπάω: detraho 30,114/115 
κατασπουδάζω: studeo 25,5 
καταστενάζω: ingemisco 17,14/15 
κατάστημα: status 46,15 
κατατολμάω: audeo adversus 47,50; 49,26 
καταφληναφέω: nugor 47,52 * L 
καταφορά: lapsus 19,18; 30,14 
καταψάω: defrico 19,15; 33,8 
κατελεέω: misereor 79,5/6 
κατεπάδω: incanto 33,6; 47,46 
κατεπεμβαίνω: ingredior 51,33 
κατευστοχέω: succedo 95,6; 106,4 
κατευφραίνω: exhilaro 85,35 
κατεύχομαι: imprecor 76,36 
κατήκοοξ: dicto audiens 47,44 
κατιόομαι: ribiginor 24,29 
κάττυμα: solea 30,71 
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κείμενον: textum 110,16 
κενοσπουδία: inane studium 104,19 
κεφάλαιον: caput, unde fructus et reditus ma-

nat 70,5 
κηλέω: mulceo 6,5; 108,9 
κίβδηλος: adulterinus 24,13 
κιβδηλόω: adultero 60,32 
κολακικός: adulatorius 77,8; 84,18; 108,7 
κολοιώδης: graculo similis 56,4 
κουφότης: levitas 51,78 
κρασις: temperatio 104,5 
κριτήριον: judicium 30,44 
κριτικός: iudicandi peritus 47,9 
κρυερός: frigidus 49,11 
κώφευσις: surditas 33,5 * L 

λόγιος: doctus, eruditus 24,22; 43,50; 46,2; 
88,50 

λογιότης: eruditio 106,18 
λογιστής: ratiocinator 24,17; 63,2 
λογύδριον: vocula 77,8 

μδζα: maza 24,2 
μαθητεία: disciplina 9,23; 26,30; 39,23; 106,16 
μαθητεύω: discipulus sum 46,18; 47,13; 58,18; 

62,5; 78,3 
μαθητιάω: cupio esse discipulus 30,69; 38,16/ 

17; 51,43/44; 93,14; 94,5; 96,21 
μεγαλειότης: majestas 77,2 
μεγιστάνες: magnates 82,26 
μέδιμνος: medimnus 30,38 
μελέτημα: meditamentum 59,6 
μερίτης: particeps 76,6; 113,4 
μετακλητός: advocatus 85,41 
μετασκευάζω: aliam formam verto 95,9 
μετασκήνωσις: transmigrate 100,8 
μεταφρονέω: sententiam muto 85,19 
μικροψυχία: pusillanimitas 116,2 
μικρόψυχος: pusillanimis 39,17 
μισανθρωπία: odium generis humani 23,2 
μονωδία: genus quoddam orationis funebris 

30,75 

ναρκάω: torpeo 9,17 
νεανίευμα: juvenile facinus 30,33 
νεανίσκος: juvenis 51,101 
νεμεσητός: indignatione prosequendus 17,33 

ξυναυλία: lamentum 30,75 
ξυσμή: rasura 53,4 
ξύω: rado 76,32 

όβολός: obolus 92,19 
οικονομικός: oeconomicus 63,3 
* όλιγώβολος: paulo pecunia 63,8 
όλίγωρος: negligens 50,11; 104,10/11 
ομιλητής: conversator 26,27; 30,104; 52,3 
ομογενής: cognatus 49,28; 95,17 
όμοιόσημος: idem significans 77,15 
ομότιμος: aeque honoratus 33,9 
όμοφωνέω: voce consentio 75,11 
όξυήκοος: qui acutas habet aures 25,16 
όσίως: cum pietate 52,17 
ουρος: secundus 39,6; 47,5 

π ά γ η : laqueus 33,16 
παιδαγωγός: paedagogus 81,18; 93 ,3/4 
παίδευσις: eruditio, institutio 39,24; 93,7 
παιδευτής: praeceptor, doctor 10,4; 43,16; 

87,12; 93,5; 96,20; 109,14 
παιδεύω: doceo 49,4; 66,7; 86,10; 88,54; 

110,14 
παλαμάομαι: struo 47,55 
τταλινάγρετος: quod retractari potest 76,42/ 

43 
τταραβλάστημα: quod ita circumpullulat et 

renascitur 21,3 
παραγραφή: ascriptio 39,2 
παραγράφω: ascribo 39,4 
παραδεικνύω: juxta ostendo 121,3 
παραίρω: effero 43,31 
παρακατέχω: retineo 110,19 
παρακλήτωρ: exhortator 23,8 
παρακρούομαι: averto 9,13; 17,9/10; 19,9 
παράκυψις: introspecüo 68,10 
παραλογιστής: fallax ratiocinator 43,14 
παραναβλαστέω: juxta progermino 19,11 
παραναγκάζω: cogo 58,11 
παραπολαύω: perfruor 54,12; 74,16/17 
παραρρήγνυμι : disrumpo 36,7 
παραρρίπτω: adjicio 24,15/16; 25,8 
παράσημον: insigne 24,11 
παράσπασις: abstractio 36,8 
παρασφάλλω: aberrare facio 30,45 
παραφυλακή: observatio 81,24/25 
παραφυλάττω: observo 43,21; 52,15 
παραψυχή: refectio 34,11; 115,8 
παρεγγυάω: cohortor 30,52; 47,31 
παρεγκελεύομαι: cohortor 92,5 
παρε ισπ ίπτω: irrumpo 51,78 
παρεισρέω: clam influo 67,15 
παρεμποδισμός: impedimentum 105,3 
παρενθήκη: interjectio 105,9 
παρηγόρημα: consolatio 49,40 
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παροξυσμός: irritatio 67,26 
παρόραμα: error 117,13 
παρόρασις: negligentia 4,5; 10,4; 88,17 
παροργισμός: evocatio irae, provocatio 17,34; 

30,133 
πειρατήριον: tentamentum 55,42 
πεπρωμένη: destinatio 74,11 
περιαγωγή: circumductio 85,15; 117,6 
περιβόλαιον: amictus 64,9 
περιδρομή: circumcursus 24,26 
περιτταρίημι: omitto 33,16; 47,23 *L 
περιπετής: qui in malum incidit 111,4 
περιρρήγνυμι: circumfringo 39,7 
περισπούδαστος: studiose experitus 49,8/9 
περιστροβέω: circumfero 109,22 
περίσωσις: salvatio 51,108 
περιφάνεια: prospectus 98,2 
περιχάρεια: laetitia vehemens 30,48; 122,6 
πήσις: affectus 51,53 
πλεονεκτικός: avidus 30,74 
πολυέραστος: qui a multis amatur 64,42 
ποριστής: praebitor 91,9 
προβατώδης: ovi similis 81,7 * L 
προβολεύς: productor 85,8 
προεξευρίσκω: prius invenio 39,9 
πρόθεσις: sensu grammatico 88,37 
προνοητής: qui providet 87,13 
προνοητικως: provide 88,54 
προοιμιάζομαι: proemio utor 40,2/3 
προπάσχω: ante patior 30,45 
προπεμπτήριος: ad prosequendum pertinens 

49,15 
§ προσανάπτω: incendo 105,13; 106,12 
προσαρμογή: accommodatio 101,9 
προσβιάζομαι: adurgeo 73,7 
προσένεξις: accessio 76,10 * L 
* προσενσπείρω: insuper insero 43,44; 62,4 
προσεξεργάζομαι: insuper conficio 101,6 
προσεξευρίσκω: insuper invenio 18,3; 24,27; 

49,6; 51,49; 111,5 
προσεπαπειλέω: insuper minor 68,23 
* προσεπιθήγω: insuper acuo 106,14 
προσεπικλίνω: insuper inclino 69,3 *L 
προσεπιλέγω: insuper dico 64,24/25; 69,32 
* προσεπιλυττάω: insuper rabidus sum 33,13 
προσεπινοέω: cogito 109,8 
§ προσεπιτρίβω: attribuo 30,95; 48,8 
προσλαλιά: allocutio 85,33 
προσοικείωσις: accommodatio 54,15 
προσομολογέω: insuper fateor 115,6 
προσπερονάω: fibula annecto 51,78 
πρόσρησις: allocutio 100,31 

προσριπτέω: adjicio 88,10 
πρωτότυπον: textus originalis 88,14 
πύξος: buxus 38,15 
πυραύστης: pyrausta 55,27 
πώρωσις: duritia contra sensum 37,19 

ρημάτιον: vocula 81,29 
ρητορεία: oratio 29,12 
ρήτωρ: orator 30,81; 39,2 
[*] ρυΐσκω: fluo 5,4 

σκάζω: claudo 46,31 
σοφιστής: sophista 25,14/15 
σοφιστικός: sophisticus 61,2 
στιγμή: sensu grammatico 88,36.46 
στίζω: sensu grammatico 88,36 
συγγνωστός: condonandus 23,7; 52,6/7; 

109,7 
σύγγραμμα: scriptum 21,2 
συγκάμπτω: inflecto 100,23/24 
συγκαταβατικός: clemens 88,42 *L 
συγκρύπτω: occulto 19,31 
συζυγία: sensu grammatico 110,18 
συμβούλομαι: simul volo 19,43 
* συμβραβευτής: arbiter 23,10 
συμμαθητής: condiscipulus 37,26 
συμμερίτης: particeps 114,5 
συμπαραμένω: simul maneo 8,7; 108,10 
συμφερόντως: utiliter 82,22 
συμφοιτητής: condiscipulus 30,42; 69,36 
συνακμάζω: simul floreo 49,4 
συνάντημα: occursus 34,23; 117,17 
[*] συναντιλαμβάνω: adjuvo 26,10 
συναντίληψις: opitulatio 2,10; 26,26 
συναπάγω: simul abduco 43,6 
* συναποστολή: simul missio 78,8 
συνδιαγωγή: corratio 100,4; 102,9 
σύνδουλος: conservus 54,11; 85,42 
συνδράω: adjuvo 79,9 
συνδύασις: combinatio 32,6; 47,61 
συνεξυφαίνω: simul pertexo 101,4 *L 
συνεπιλαμβάνω: una prehendo 22,8; 88,6/7 
συνεπισκέπτομαι: una examino 88,29 
συνεπίσκεψις: examinatio secunda 88,33 
συνεπισκοπέω: una perpendo 76,6 
συνέπομαι: sequor 64,5 
συννεφής: nubilus 85,44; 93,6 
συνολισθαίνω: in unum locum labor 96,6 
συνόμιλος: socius 95,22 
συνόρασις: conspicientia 85,34/35 * L 
σύνταγμα: scriptum 118,3 
§ σύνταξις: valedictio 75,6/7 
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συυταπεινόω: simul humilem facio 71,8; 81,6 
συσκήνωσις: convictus 12,7.12 

ταλάντευσις: libratio 24,12 
ταριχευτή;: salsitor 46,25/26 
τετραίνω: terebro 39,22 
τεχνάω: artificiose fabricor 25,13 
τητάομαι: careo 87,17 
τιμιουλκέω: pretium augeo 61,5 
τοκεύς: genitor 93,5 
τραγέλαφος: hirquicervus 51,52 
τριχίς: trichias 24,5 
τριωβολιμαΤος: triobolaris 81,30 
τυμβεύω: busto infero 76,26 
τυρεύω: machinor 47,56; 55,32; 103,8 

ύπαναγινώσκω: praelego 51,88/89 
ύττεκΟέω: procurro 15,7; 49,36 
ΰπεκκαίω: succendo 55,14 
§ ύπερβαθμίως: in ordine superiore 95,11 *L 
ύπερυεφής: ultra nubes 19,28 
ύπερτρυφάω: nimis laute vivo 49,11 
ύποκλίνω: inclino 17,7; 33,9; 37,15 
ύπόκλισις: inclinatio 95,24; 102,3 *L 
ύπόκυψις: inclinatio 19,25 
ύποπεπτωκότως: demisse 84,12 
ύπόπτωσις : casus, ruina 17,35; 19,30; 80,8 
ύποσττείρω: male suppono 92,8 
§ ύττοσττορά: suppositio mala, calumnia 

103,12/13 *L 
ύποσυρμός: effugium 51,43 
ύττοτοπέω: suspicor 81,7 
ύττοτρέφω: clam alo 102,10 
Οποτρέχω: currens subeo 90,4 
Οττοφορέω: amictum induco 19,33 

Οποφωνέω: succlamo 89,3; 100,13 
ύπόχαλκοζ: adulterinus 24,13 
υψιπετής: altivolans 95,20 

φάντασμα: spectrum 43,45 
φειδωλία: parsimonia 109,24 
φθινοπωρινός: autumnalis 86,7 
φιλαλληλία: amor mutuus 82,27 
φιλάλληλος: mutuo se amans 74,15 
φιλίως: amice 47,35; 117,14 
φιλοδιδάσκαλος: magistro addictus 64,46 *L 
φιλοκαλλωπιστής: ornatum amans 5,15 
φιλόκαλος: bona amans 5,14 
φιλόπαις: amans liberorum 117,12/13 
φιλοπάτωρ: patris amans 117,12 
φιλοπόνως: studiose 5,13 
φιλοσοφέω: philosophor 34,46; 81,11 
φιλόσοφος: philosophus 51,53; 82,12.26/27 
φιλοτησία: propinatio 30,34; 47,25 
φιλοφροσύνη: affabilitas 58,19 
φοιτητής: discipulus 47,34; 55,32 
φορητός: qui ferri potest 47,2.10; 55,24 
φυγαδεία: exsulatus: 34,45 

χαριέντως: venuste 94, 3 
χειραγωγία: adjumentum 54,16; 74,14 
χειρίσοφος: manu sapiens 82,26 
χειροτέχνης: artifex 53,13 
χορήγημα: id quo subministratur 43,5 
χρεώστης: qui debet 63,6; 64,44 
χρήστης: qui tributa exigit 70,2 
χρυσίτης: aureolus 60,21 

ψαμμώδης: arenosus 60,22 
ψέλλισμα: balbudes 68,19 
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INDEX LOCORUM 

a) Sacrae scripturae 

1. Vetus Testamentum 

Genesis Iudith 
1 , 4 - 5 39,11 9,12 49,42 - 43 
2,23 82,33 
3,18 87,19 Machabaeorum I 
6,8 76,39 3,29 70,2 
1 2 - 2 4 35,11-15 
18,3 76,39 Machabaeorum III 
18,27 51,61-62; 55,39-40 2,2 76,35 
19,26 55,19 
30,22 73,11-12 Machabaeorum IV 
30,27 76,39 6,26 82,21-22 
3 1 , 2 - 7 35,15-16 
39,6 ff. 43 ,62-63/64 Psalmi 
4 2 - 4 5 35,16-17 2,1 117,2 

4,5 96,17 
Exodus 5,3 3,4 

30,10 30,110 6,10 49,42-43 
33,16 76,39 7,10 55,38 33,16 

9,7 20 ,4 -5 

Leuiticus 10 ,4-5 43,12/13-13; 46, 

19,18 30,47; 51,28 16,5 60,29 19,18 30,47; 51,28 
21,16 7 3 , 3 - 4 

Numeri 23,1 100,12-13 

33,4 30,77 27,2.6 49 ,42-43 33,4 30,77 
30,23 49,42-43 

Judices 
39,2 49 ,42-43 

Judices 
30,71-72 

40,10 30,38; 47,25-26 
19,24 30,71-72 48,13.21 34,20 

50,3 74,28 
Regnorum II 57,5 17,11-12 

12,14 67,26 62,2 93,10-11 
93,17 47 ,23-24 

Regnorum III 93,19 7 , 6 - 7 
8,30.45 49,42 - 43 97,3 40,2 
8,46 52 ,27-28 101,27 64,9 

103,24 74,12-13 
Paralipomenon II 111,5 29,10-11 

6,36 52 ,27-28 118,1 8,13 
118,36.112 30,22 

Esdrae II 125,6 87,17-19 
4,7.18 70,2 149,7 30,77 
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134 Index locorum 

Proverbia 
7,7 81,10 
9,9 3,4 
11,25 9 6 , 1 4 - 1 5 
15,1 9 6 , 1 3 - 1 4 
15,30 7 3 , 1 7 - 1 8 
15,32 3 , 2 - 3 
16,11 5 1 , 9 0 - 9 2 
17,3 24 ,13-14 ; 6 0 , 9 - 9 / 

10 .32-33 ; 102,12 
20,10 6 8 , 1 1 - 1 2 
21,2 51 ,98-99 
21,13 103,9 
25,12 96,13 
25,27 11,2; 44,12; 55,43; 118,2 
27,1 1 6 , 6 - 7 

Ecclesiastes 
3,1 sq. 83,2 
3,20 7 3 , 3 - 4 

lob 
3,18 70,2 
7,1 55,42 
15,6 30,64 
27,9 4 9 , 4 2 - 4 3 
34,21 30,27 
39,7 70,2 
4 1 - 4 2 3 5 , 1 8 - 2 0 
42,14 23,12 

Sapientia 
2,22 3 4 , 2 0 - 2 1 

Siracides 
2,10 
3,18 
3,30 
6,26 
10,9 
17,32 
20.29 
20.30 
27,25 
29,25 
35.13 
38,25 
41.14 

Osee 
10,8 

Malachias 
2,10 
3,8 

Isaias 
41,12 

Ieremias 
6,24 

Daniel 
3,50 

3 4 , 5 2 - 5 4 
48,4 
34,12 
4,13 
51 ,61-62 ; 5 5 , 3 9 - 4 0 
51 ,61-62 ; 5 5 , 3 9 - 4 0 
9 4 , 9 - 1 0 
118,8 
5 1 , 3 6 - 3 7 
103,10 
4 9 , 4 2 - 4 3 
106 ,12-13 
118,8 

87,19 

51 ,68-69 
30,38; 4 7 , 2 5 - 2 6 

5 1 , 3 5 - 3 6 

67,24 

2. Novum Testamentum 

Matthaeus 13,5 8 7 , 1 3 - 1 4 
5,7 7 6 , 3 4 - 3 5 1 3 , 2 4 - 3 0 1 0 3 , 1 2 - 1 2 / 1 3 
5,9 30,94 16,23 85,30 
5,16 8 5 , 2 8 - 2 9 18,6 3 0 , 8 8 - 8 9 
5 , 2 3 - 2 4 30 ,49-51 ; 5 1 , 8 7 - 8 8 1 8 , 8 - 9 51 ,58-59 
5 , 2 9 - 3 0 5 1 , 5 8 - 5 9 19,19 30,47; 51,28 
6,2.5.16 57,2 21,31 50,8 
6 , 9 - 1 3 1 7 , 2 5 - 2 6 22,39 30,47; 51,28 
6,12 51,89; 7 9 , 2 0 - 2 1 22,40 5 1 , 2 6 - 2 7 
7,2 8,18 23,4 2 3 , 1 5 - 1 6 
7,21 50,8 
7 , 2 4 - 2 7 6 0 , 2 2 - 2 5 Marcus 
8,32 51,32 1 , 3 2 - 3 4 51,90 
9,16 101,2 2,21 101,2 
10,41 58,22 3,5 3 7 , 1 9 - 2 0 
12,36 30,61 3,35 50,8 
12,50 50,8 4,24 8,18 
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Index locorum 1 3 5 

5,13 51,32 8,6 60,2 
7,35 85,24-25; 91,7 10,3 92,13-14 
8,33 85,30 11,33 85,15-16 
9,42 30,88-89 12,14 30,39 
9 ,43-47 51,58-59 12,19 30,65 
12,31 30,47; 51,28 13,7 64,44 

13,9 30,47; 51,28 
Lucas 13,10 51,23-26 

1,13 49,42-43 15,27 82 ,23-24 
1,54 40,2 
4 ,40-41 51,90 Ad Corinthios I 
5,36 101,2 2,14 64,42-43 
6,38 8,18; 98,11 5,13 68,17-18 
6 ,48-49 60 ,22-25 9,11 82 ,23-24 
7,1 43,31 10,13 34,31-32 
8,33 51,32 13,8 17,6; 110,22-23 
9,44 1,10; 104,8 13,11 68,19 
9,48 57,7 13,13 61,14-15 
10,27 30,47; 51,28 14,7 108 ,8 -8 /9 
11,46 23,15-16 14,9 5,6 
11,51 30,43 15,33 39,25-26; 66,3; 102,12 
12,20 68,15-16 15,58 122,11-12 
12,47 50,8 
13,16 37,13; 66 ,6 -7 Ad Corinthios II 
16,23 98,11-12 1,6 8,15 
16,24 34,11-12 1,23 110,5 
16,26 51,20-21 5 ,18-19 44 ,23-24 

10,13 60,28 
Ioannes 12,7 62 ,6 -7 

1,5 51,86-87 
4,34 50,8 Ad Galatas 
6,38 50,8 4 ,17-18 58 ,6-9 
8,23 51,62-63 5,6 107 ,2-3 
10,12 69,42-43 5,10 30,87 
13,34 66,10-12 5,14 30,47; 51,28 
17,1 98,11-12 
19,17 sq. 30,131-132 Ad Ephesios 
21,17 43 ,33-34 1,18 4 2 , 2 - 3 

2,4 74,28 
Actus Apostolorum 4,18 37,19-20 

4,25 117,2 4,26 17,33-34; 30,132-133; 
6,11 34 ,32-32 /33 96,17 
8,30 105,14-15 6,4 69,20 
11,23 5,2 
28,3 33,8 Ad Philippenses 

1,8 110,5 
Ad Romanos 

1,9 110,5 Ad Colossenses 
5,5 110,21 2,4 88,16-17 
5 ,10-11 44 ,23-24 
5,12 51,66 Ad Timotheum II 
7,22 30,6 1,9 57 ,7 -8 
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136 Index locorum 

Ad Titum Petri I 
1,14 87,8 1,7 16,2; 34 ,36-

3,13 58 ,6 -9 
Ad Hebraeos 

1,12 64,9 Petri II 
4,12 30,28; 81,3; 98,10-11 3,17 41,12-13 
11,11 93,10 
13,16 77,17 Ioannis I 
13,17 69,21 2,2; 4,10 30,110-111 

2,18 30,60 
Epistula Iacobi 3,17 47,41-42 

1,3 34 ,36-37 3,20 43 ,33-34 
1,12 34 ,33-35 
1,23 4,12 Apocalypsis 
2,8 30,47; 51,28 3,18 16,2; 34 ,37-
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Index locorum 

b) Aliorum auctorum 

Acathistus Hymnus 
22 (p. 3 8 , 3 - 4 Trypanis) 6 2 , 3 - 4 

Aelius Aristides 
21,10 (II p. 26 ,5 -6 Keil) 101,7-8 
34,46 (II p. 248, 12 Keil) 89,7 

Aeschylus 
Agam. 36 62,6 

1214 95,7 
Choeph. 9 30,54 

582 25,6 
Eumen. 143 95,7 

395 44,21 
730 30,2 

Prom. 904 91,9 
Sept. 1 25,6 

434 64,2 
Suppl. 304-305 93 ,4 -5 
vita (p. 332, 1 5 - 2 0 Page) 54,5 

Alciphro 

1,18 (1,15) 47,22; 104,7 

Andocides 

1,41 86,5 

Anna Comnena 
praef. 1,1 (I p. 3,10 Leib) 58,3 
praef. 1,2 (I p. 3,12 Leib) 66 ,4 -5 
praef. 4,2 (I p. 8 , 1 - 2 Leib) 30,28; 81,3 

Anthologia Palatina 
7,405 (Philip.) 46 ,30-31 
9,92 (Antipat. Thess.) 56,8 
15,23 88,26 

Antisthenes 

fr. 91 (II p. 174 Giannantoni) 114,13-15 

Apollodorus 
1,9,21 20,11-13 
2,1,2.3 93 ,4 -5 
2,5,5 38 ,9-10 

Aretaeus 

4,11 (p. 80 ,23-24 Hude) 96,10 

Aristophanes 
av. 401-402 44,14 
eq. 181 41,3 
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138 Index locorum 

521 
1031 

nub. 132 
428 
543 
834 
1111 

pax 345 
699 

Plut. 453 
1097 

ran. 937 
vesp. 307 

661 
1024 
1265 

Aristoteles 
anal. post. 94b23-24 
anal. pr. 29b29-32 
dean . 409a l7 -18 
eth. eud. 1220bll 

1245a30 
eth. nie. 1096al6-17 

1109a35 
1128bl8-20 
1166a31 - 3 2 

gen. anim. 725b31 —32 
poet. 1449b6 —8 
pol. 1256b21 

1284bl9 
rhet. 1354a26 (p. 4 Kassel) 
spir. 482al 5 - 2 0 

Athanasius Alexandrinus 
hist, arian. 70 (PG 25, 776 D) 

Athenaeus 
10,440 e 
13,590d-591 c 
14,622 e 

Babrius 
fab. 73 (p. 71 Luzzatto—La Penna) 

Basilius Caesariensis 
leg. Hb. gent. 7 ,11-14 (Wilson) 
ep. 6,2 (I p. 20 ,20-21 Courtonne) 

45,1 (I p. 112,5-6 Courtonne) 
45,1 (I p. 112,6 Courtonne) 
263,1 (III p. 121,16 Courtonne) 

89,7 
37.6 
86,5 
83 ,2-3 ; 102,13 
95.7 
83 ,2-3 ; 102,13 
83 ,2-3 ; 102,13 
95,7 
17,13; 46,29 
89,7 
86,5 
51,51-52 
34,29; 72,11-12 
11,4 
19,31-32 
83 ,2-3; 102,13 

43,7 
7 3 , 2 - 3 
15,9-10 
8,3 
51,28-29 
87 ,8 -9 
17,4; 25,21-22; 39,5 
27 ,7 -8 
51,28-29 
72.7 
94.8 
41 ,24-25 
17,4; 25,21-22; 39,5 
41,10 
44,20 

44 ,21-22 

55,30 
51,83 
56,8 

95,15-18 

41 ,4 -5 
8 ,12-13 
22,6 
9,17 
105,16-17 

Basilius minimus 
schol. in Greg. Naz. or. 25 (PG 36, 1169 A) 114,13-15 
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Index locorum 

Bias 

fr. 1 D.-K. 10 [73 a] 114,8 

Callimachus 

hymn. 4,152 99,3 

Callinus 

fr. 1,9 (II p. 47 West) 100,24 

Chilo 

23 (pp. 188 - 1 9 0 Tziatzi-Papagianni) 40,12 

Choricius 

Milt. 21 (p. 204,15 Foerster-Richtsteig) 105,12 

Chrysippus fr. 4 (III p. 4,3 von Arnim) 74,10 
Clemens Alexandrinus 

paed. 1,13 (p. 150,21 Stählin) 74,10 
3,11 (p. 269,3 Stählin) 69,3 

prot. 10,100,2 (p. 72,20 - 21 Stählin) 36,18-19 
ström. 6,16,135,1 (p. 500,10-11 Stählin - Früchtel) 93,10 Comica adespota fr. * 597 (VIII p. 172 Kassel-Austin) 36,7 

Cyrillus Alexandrinus 
comment, in Is. 5,4 (PG 70,1292 A) 78,5 

in Os. 20 (PG 71,77 C) 95,2 
expl. in Ps. 119,16 (PG 69,1273A) 64 ,33-34 

Demetrius Phalereus 
eloc. 244 (p. 51 Radermacher) 84 ,6 -7 

Demosthenes 
10,40 43,23 
21,204 75,13 
24,47 30,112 
24,103 43,23 
58,32 43,23 

Dio Cassius 
41,15; 60,15 34,29; 72,11-12 
66,13 56,3 

Dio Chrysostomus 
8,35 38 ,9-10 
32,23 19,36-36/37 
47,4 38,9-10 

Diodorus Siculus 
1,1 84,22 
4,13 38 ,9-10 
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1 4 0 Index locorum 

12,1 52,23 
17,42 26,28-29; 30,11; 

Diogenes 
fr. 373 (II p. 371 Giannantoni) 26 ,29-30 

Diogenes Laertius 
I,87 114,8 
2,55 8 ,12-13 
2,106-112 4 1 , 5 - 6 
7,87 74,10 
7,160 2 3 , 2 - 6 
7,168 54,5 
9,112-113 2 3 , 2 - 6 

Dionysius Halicarnasensis 
Demosth. 54 39 ,4 -5 

Ecphantus 

de regn. p. 80,8 (Thesleff) 95,12 

Epictetus 2,23,3 85 ,31-32 

Etymologicum magnum 
485,55-58 85,20 

Euripides 
Andr. 694.763 89,7 
Hel. 1663 39 ,6 -7 
Hipp. 238 79,5 

1105 112,7 
Med. 1183 17,11; 91,6 
Or. 310 87,11 

713 89,7 
Rh. 599 114,20 
fr. 397 Nauck2 17,13; 46,27 
fr. 425 Nauck2 51,13 
fr. 1024 Nauck2 66,3; 102,12 
fr. 1086 Nauck2 43,50-51 

Eusebius Caesariensis 
praep. ev. 5,5,5 (p. 276 ,6-8 Z ink-des Places) 68 ,27-28 

Eustathius 
II. 88,3 (I p. 139,11 van der Valk) 38,15 

887,5 (III p· 337,6 van der Valk)' 43,50-51 

Georgius Choeroboscus 
epim. in Ps. (Ill p. 97 Gaisford) 110,17-18 
Schol. in Theod. Alex. can. de flex. verb. 
(Gramm. Graec. IV/2 p. 14,7-18 Hilgard) 110,17-18 
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Index locorum 141 

Georgius Monachus 
I, 124,20 (de Boor) 44 , 21 -22 
II, 650,11 (de Boor) 44 , 21 -22 

Georgius Pisida 
hex. 8 (PG 92,1427A) 35,10; 74,5 

Gnomologium Vaticanum 
4 7 - 4 8 73 ,18-19 
278 4 1 , 4 - 5 
367 46 , 25 -26 
535 -536 2 3 , 2 - 6 
538 51,83 
5 5 5 - 5 5 9 96,30 

Gregorius Nazianzenus 
carm. 1,2,10,375 (PG 37,707A; p. 142 Crimi) 9,24; 76,33 

2,1,10,25 (PG 37,1028 A) 58,3 
ep. 5,5 (I p. 6 Gallay) 38 , 9 -10 

38,1 (I p. 47 Gallay) 101 ,7 -8 
214,1 (II p. 105 Gallay) 24 ,13-14 ; 60 ,9 -9/10 .32 -33 ; 

102,12 
or. 4,72 (p. 186 ,20-23 Bernardi) 114,13-15 

4,72 (p. 188,32 Bernardi) 54,5 
4,121 (p. 288 ,13-14 Bernardi) 9,24; 76,33 
39,8 (p. 164 ,14-16 Moreschini - Gallay) 64 ,18-20 
39,18 (p. 146,19 Moreschini-Gallay) 27,15; 100,9 
43,12 (p. 140 ,13-14 Bernardi) 5 4 , 2 - 3 
44,1 (PG 36,608 A) 58,3 
45,11 (PG 36,637B) 51 ,45-46 

Gregorius Nyssenus 
ep. 20,1 (p. 68,18 Pasquali) 22,6 
hom. in cant. prol. (p. 4,8 Langerbeck) 18 ,6 -7 ; 72,8 
or. catech. 1 (p. 9 ,26-10 ,1 Muehlenberg) 51,75 
occurs, dom. (PG 46,1156 C) 17 , 7 - 8 

Hermogenes 
stat. 1 (p. 33,10 Rabe) 48 ,10 -11 

Herodianus historicus 
1,7,1 34,29; 72 ,11-12 

Herodotus 
1,8 55,41 
1,125 88,26 
3,35 77,13 
3,130 64,11 
5 , 55 -56 79 ,16 -17 
6 ,106-107 76 ,20 -21 

Hesiodus 
Op. 4 0 8 - 4 0 9 87,17 
Theog. 35 27,17 
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142 Index locorum 

Hesychius 
α 3215 

Hesychius Hierosolymitanus 
hom. 6,1 (I p. 194 ,18-19 Aubineau) 

Hippolytus 
refut. haer. 5,23 (p. 125 ,16-17 Wendland) 

Homerus 
A 1 1 - 4 2 
A 3 3 - 5 2 
A 214 sq. 
A 479 
Β 89 
Β 311 sq. 
Δ 2 1 8 - 2 1 9 
Δ 350 
Ε 492 
[ 409 
I 4 9 6 - 4 9 7 
I 502 
I 523 
Λ 653 
Ν 775 
Η 83 
Ο 203 
Ο 363 
Ο 443 - 444 
Π 640 
Σ 5 8 3 - 5 8 6 
Τ 3 1 6 - 3 1 7 
Υ 332.338.344.758 
Ω 637 
α 64 
y 230 
8 580 
θ 185 
θ 505 
ι 104.180 
κ 2 1 6 - 2 1 7 
λ 7 

μ 1 0 8 - 1 1 0 . 2 4 4 - 2 5 9 
μ 1 2 4 - 1 2 6 
μ 1 5 4 - 2 0 0 
ο 292 
π 6 
ττ 165.343 
ρ 302 
σ 1 3 6 - 1 3 7 
σ 323 
υ 135 

1 9 , 3 - 4 

35,10; 74,5 

55,30 

76 ,10-11 
7 6 , 3 5 - 3 7 
8 1 , 8 - 9 
3 9 , 6 - 7 
86,6 
54.2 
96.12 
9 6 , 6 - 7 
96.13 
9 6 , 6 - 7 
17 ,30-31 
4 4 , 1 4 - 1 5 
1 7 , 3 2 - 3 3 
5 2 , 2 2 - 2 3 
5 2 , 2 2 - 2 3 
9 6 , 6 - 7 
17,31; 41 ,18-19 ; 6 2 , 5 - 6 
86.3 
30,30 
58,13 
56.3 
3 5 , 2 - 3 
13,13 
17,11; 91,6 
9 6 , 6 - 7 
9 6 , 6 - 7 
71.4 
81,12 
81.5 
71,4 
37.6 
3 9 , 6 - 7 
109 ,18-20 
109,21 
109 ,16-18 
3 9 , 6 - 7 
37,6 
5 1 , 1 9 - 2 0 
37,6 
4 6 , 1 1 / 1 2 - 1 3 
86,3 
5 2 , 2 2 - 2 3 
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φ 1 1 - 1 2 . 5 9 - 6 0 30,30 
S c h o l l 395 84 ,6 -7 
Schol. in Od. II, 659-660 (Dindorf) 46,15-16 
Batrach. 154 60,20 

Hyperides 

fr. 60 (pp. 143-145 Jensen) 51,83 

iambica adespota 

fr. 29 (III p. 78 Diehl) 19,36-37 

Iamblichus 
protr. 21 (p. 133,7-8 des Places) 52,7; 59,10 
vit. Pyth. 25,112; 31,195 51,100-103 

Ioannes Chrysostomus 
ad scand. sunt 6 (PG 52,490,25) 45,9 
hom. 6,1 in Gen. (PG 53,53,37) 35,10; 74,5 

60,2 in Gen. (PG 54,521,67) 64 ,33-34 
51,5 in Matth. (PG 58,516,45) 5 6 , 3 - 4 
88,4 in Matth. (PG 58,780,12) 78,5 
2,2 in Philm. (PG 62,709,58-59) 19,17 
30,1 in 2 Cor. (PG 61,606,39) 50,10; 85,11 
9,4 in Phi. (PG 62,251,6-7) 11,4 

hom. mess, quid mult. 10,2 (PG 63,518,45) 5 6 , 3 - 4 
liturg. (p. 341 Hammond - Brightman) 30,111 
panegyr. 1 Bab. 36 (p. 136,7 Schatkin-Blanc-Grillet) 5 6 , 3 - 4 
praecurs. Ioann. 2 (PG 50,803,17) 17 ,7-8 

Ioannes Sardensis 
Comment. Aphth. 12 (p. 227,1 - 5 Rabe) 88 ,31-33 

Isidorus Pelusiota 
ep. 2,127 (PG 78.569D) 30,112 

Isocrates 
4,50 
7,44 
Demon. 16 

27 

Iulianus Imperator 
Misop. 366 a 
or. 1,11c 

2,96 a 

Josephus 
de bello Jud. 1,506 

84 ,8 -9 
91 ,5 -6 
109,2 
5 ,14-15 

95,15-18 
77,13 
81,12 

79,5 

Leo Diaconus 
1,1 (p. 4,8 Hase) 58,3 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:35



144 Index locorum 

Libanius 

ep. 67 (X p. 67,9 Foerster) 80,6-7 

Longinus 

2,2 81,27 

Lucianus 
Alex. 1 38,9-10 
Amor. 4 24,9-10 

19 93,10 
45 1,6 

apol. 6 60,20 
asin. 31 55,31-32 
bis accus. 1 88,53 
dial. mort. 7(17),1 60,20 
fagit. 23 38,9-10 
Hermot. 28 17,13; 46,27 
hist, conscr. 48 82,19 
Icarom. 17 92 ,6-7 
indoct. 26 60,20 
Lexiph. 7 93 ,6-7 
necyom. 17 30,112 
pseudol. 1 56,8 
rhet. praec. 17 82,26-29 
salt. 2 88,53 

54 101,7-8 
Tim. 36.44 23 ,2-6 
Tox. 33 34,42-44 
vit. auct. 12 30,79 

Lycophro 
Schol. (Isaac. Tzetzae) in Lycophr. Alex. 
1315 (p. 370,28-30 Scheer) 

Lysias 
2,10 

Maximus Confessor 
ambig. (PG 91,1124 B) 

Menander 
Epitr. 1078 (720) 
Peric. 184 (64) 
Theoph. fr. 6 
fr. 187 Koerte 
fr. 205.244.347 Koerte 

Michael Psellus 
6,22 (I p. 268,11 Impellizzeri) 

Nonnus 
Dionys. 18,24-30 

33,257 
35,295-296 

64,35-36 

81,4 

12,17 

86,5 
86,5 
17,4; 25,21-22; 39,5 
66,3; 102,12 
17,4; 25,21-22; 39,5 

58,3 

101,7-8 
17,7-8 
40,14-15 
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vyixgcxics 
fr. 54 in Ioann. 4,12 (p. 528,27 Preuschen) 78,4 

Orphica 
lith. 16 84,22 

455 96,12 

Palladius Helenopolitanus 
vita Ioann. Chrys. 11 (p. 226,140 Malingrey-Leclercq) 55,44 

Paroemiographi 
Aesopus 
prov. 1 9,24; 76,33 

Apostolius 
1,31 74,11 
1,34 55,27 
1,38 25,29; 28,4; 56,4 
1,41 29,2; 43,50-51; 85 ,39-
1,48 19,4 
1,49 19,2 
1,51 68,3 
1,59 30,92-94; 32 ,6 -7 
1,63 47,16-17 
2,27 46 ,25-26 
2,37.51 30,122 
2,39 19,44/45; 100,13-14 
2,53 23,12 
2,67 47 ,36-37 
2,76 43,44 
2,95 71 ,4 -5 
3,48 47,8 
3,71 94,11-12 
3,76 30,15 
4,1 16,2; 24,22 
4,33 30,123 
4,38 30,120 
4,55 47,17-18 
4,86 51,105 
5,7 n. 95,14 
5,30 b 85,16-17 
5,46.55 63,8 
5,79 21,6; 25,8 
5,96 29,2 
5,98 17,4; 25,21-22; 39 ,5 -6 
6,43 33,16-17; 51,82 
6,48 40,12 
6,79 39 ,21-22 
6,90.91 71,13-14 
7,1 d 12,19-20 
7,60 54,19; 115,11-13 
7,64 a 17,13; 46,27 
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7,67 68,3 
7,78 47,47 
8,27 92,15-16 
8,34 η. 27,20; 69,44 
8,35 40,17-19 
8,50 69,18-19 
9,19b 3 6 , 2 - 3 
9,21 47,8 
9,44 95,25 
9,50 47,46-47 
9,59 a 30,25 
9,80 47,17-18 
9,99 68,26 
10,14 40,14-15 
10,18 76,12-13 
10,28 17,25; 71,8-9 
10,36 33,4; 34,13 
10,38 24 ,3 -4 
10,50 47,36-37 
11,13 30,38-39 
11,24 30,10 
11,82 79,20 
12,66 c 43,44 
12,68.74 a 28,4; 69,18-19 
12,87 68,10 
13,11 54,19; 115,11-13 
13,70 36 ,2 -3 
13,88 109,12 
14,32.33 30,82 
14,46 60,20 
14,83 47,32-33 
15,5 39,25-26 
15,15 37,2 
15,35 67 ,3 -4 
15,36 85,16-17 
16,4 43,44 
16,9 54,19; 115,11-13 
16,26 92,15-16 
16,57 76,16 
16,93 30,25 
16,97 23,12 
17,9 27,20; 69,44 
17,20 76,32 
17,33 17,25; 71,8-9 
17,62 95,10 
17,66 24,13-14; 60,9-9/10.32-33; 

102,12 
18,8c 85,16-17 
18,18 55,27 
18,32 16,2; 24,22 
18,68 20,11-13 
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Appendix proverbiorum 
1,23 
1,30 
1,59 
2,5 
2,33 
2,45 
3,38 n. 
3.44 
3.45 
4,68 
4,80 
4,93 
4,100 
5,8 

Diogenianus 
1,14 
1,23 
1.25 
1,28 
1.32 
1,43 
1.47 
1,52 
1,54 
1,61 
1.64 
1.65 
1,65 n. 
1,68 
1,70 
1,95 
1,100 
2,4 
2,11 
2.26 
2,75 
2,79 
2,83 a 
2,94 
3.14 
3,16 
3,36 
3.48 
3.57.81 
3,58 
4.33 
4,54 
4,62 
5.15 

19 .3 -4 
71 .4 -5 
12,19-20 
40,12 
63,8 
43,47-49 
109,12 
37,2 
47,46-47 
76,16 
43,44 
13,12 
17,25; 71 ,8 -9 
24,13-14; 60 ,9 -9 /10 .32-33 ; 
102,12 

55,27 
19,44/45; 100,13-14 
68,26 
94,11-12 
47.16-17 
71 ,4 -5 
30,92-94; 32 ,6 -7 
68,26 
74.11 
25,29; 56,4 
23.12 
29,2; 43,50-51; 85,39-40 
51,105 
19.2 
19,4 
39 ,21-22 
46 ,25-26 
68.3 
30,36-37 
47,36-37 
30.122 
30,15 
47,8 
16,2; 24,22 
30.123 
30,120 
47.17-18 
95,14 
63,8 
51,105 
29,2 
17,18 
47,47 
71,13-14 
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5,15 n. 47,8 
5,16 28,4; 69,18-19 
5,20 n. 13,12 
5,37 76,12-13 
5,41 47,17-18 
5,73 95,25 
6,98 30,82 
7,14 47,45-46 
7,21 3 6 , 2 - 3 
7,27 39 ,21-22 
7,42 109,12 
7,46 60,20 
7,52 47 ,32-33 
7,94 30,82 
8,5 6 7 , 3 - 4 
8,32 33,16-17; 51,82 
8,33 27,20; 69,44 
8,37 76,16 
8,45 30,25 
8,48 76,32 
8,58 92,15-16 

Diogenianus Vind. 
1.12 55,27 
1,18 71 ,4 -5 
1,21 30,92-94; 32 ,6 -7 
1,24 68,3 
1,37 47 ,36-37 
1,59 46 ,25-26 
1,92 30,123 
2,2 95,14 
2,9 51,105 
2.13 63,8 
2,43 29,2 
2,45 17,4; 25,21-22; 39 ,5 -6 
2,78 n. 30,122 
2,88 28,4; 69,18-19 
3,52 17,21 
3,75 6 7 , 3 - 4 

Gregorius Cyprius 
1,7 55,27 
1,8 19,44/45; 100,13-14 
1,15 25,29; 28,4; 56,4 
1,15 n. 69,18-19 
1,16 23,12 
1,17 29,2; 43,50-51; 85 ,39-40 
1,32 94,11-12 
1,35 47,16-17 
1,83 16,2; 24,22 
1,95 95,14 
2,11 63,8 
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2,21 17,4; 25,21-22; 39 ,5 -6 
2,39 17,18 
2,78 76,12-13 
2,85 95,25 
3,38 60,20 
3,54.55 109,12 
3,67 6 7 , 3 - 4 
3,78 76,32 
3,89 95,10 

Gregorius Cyprius L 
1,4 19,44/45; 100,13-14 
1,7 25,29; 28,4; 56,4 
1,8 23,12 
1,9 29,2; 43,50-51; 85,39-40 
1,14 47,16-17 
1,45 71 ,4 -5 
2,18 40,12 
2,95 60,20 
3,4 109,12 
3,13 76,16 
3,16 17,25; 71 ,8 -9 
3,22 24,13-14; 60 ,9 -9 /10 .32-33 ; 

102,12 

Gregorius Cyprius Μ 
1,22 68,26 
1,23 19,4 
1,27 19,2 
1,31 94,11-12 
1,67 30,123 
1,80 16,2; 24,22 
2,25 30,36-37 
2,49 95,14 
2,64 63,8 
2,81 33,16-17; 51,82 
2,86 17,4; 25,21-22; 39 ,5 -6 
3,50 47,47 
3,59 69,18-19 
3,84 76,12-13 
3,89 95,25 
4,78 54,19; 115,11-13 
4,89 33,4; 34,13 

Macarius 
1,28 74,11 
1,35 25,29; 28,4; 56,4 
1,39 29,2; 43,50-51; 8 5 , 3 9 -
1,42 19,2 
1,63 55,27 
1,73 30,36-37 
1,81 30,122 
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2,2 68,26 
2,15 109,12 
2,18 47,8 
2,62 30,120 
2,76 51,105 
2,88 95,14 
3,20 17,4; 25,21-22; 39 ,5 -6 
3,34 5,4 
3,40 n. 27,17 
3,47 40,12 
3,57 39 ,21-22 
3,66 71,13-14 
3,98 95,25 
4,3.69 17,13; 46,27 
4,32 40,17-19 
4,48 69,18-19 
4,66 13,12 
4,83 29,2; 43,50-51; 85 ,39-40 
4,100 37,2 
5,5 109,12 
5,40 76,12-13 
5,67 88,40 
6,8 81,7 
6,36 68,10 
6,86 33,16 
7,12 30,82 
7,43 47 ,32-33 
7,59 6 7 , 3 - 4 
7,98 43,44 
8,7 92,15-16 
8,36 76,16 
8,42 30,25 
8,58 17,25; 71 ,8 -9 
8,67 95,10 

Mantissa Proverbiorum 
1,48 39 ,21-22 
1,76 93,12 
1,94 68,26 
2,39 28,4; 69,18-19 
2,48 109,12 
2,72 55,27 
2,94 54,19; 115,11-13 
3,2 33,16-17; 51,82 
3,38 4 1 , 3 - 4 

Pseudo-Plutarchus 
Prov. 2,27 23,12 
Prov. eel. 4 39 ,21-22 

43 33,4; 34,13 

Zenobius 
1,24 19,44/45; 100,13-14 
1,26 23,12 
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1,30 η. 
1,34 
1.48 (IV p. 270 Bühler) 
1.49 (V p. 471 Bühler) 
1,53 
1,62 
1,79 
1,98 
2,6 
2,12 (V p. 445 Bühler) 
2,39.58 
2.47 
2.48 
2.49 
2.51 
2.52 
2,55 
2.70 
2,79 
3,6 (IV p. 114 Bühler) 
3,6 η. 
3.30 
3.75 
3,82 
4,9 
4,29 
4.76 (IV p. 67 Bühler) 
5.31 
5,39 
5,62 
5,69 
5.71 
5,79 
5,85 
5,100 (V p. 420 Bühler) 
6,5 
6,18 
6,21 
6,23 (V p. 350 Bühler) 

Karathanasis 
12 
19 
31 
32 
36 
45 
50 
64 
71 
76 
81 

Index locorum 151 

74.11 
47.16-17 
30,92-94; 32,6-7 
55,27 
68.3 
30,36-37 
47,36-37 
109,12 
39,21-22 
46,25-26 
94,11-12 
25,29; 28,4; 56,4 
23.12 
29,2; 43,50-51; 85,39-40 
19,2 
19.4 
68,26 
95.14 
51,105 
63,8 
38.15 
29,2 
17,18 
47,47 
40.17-19 
13,12 
93,12 
36 .2 -3 
68,10 
109,12 
37,2 
60,20 
55,27 
67 .3 -4 
85,16-17 
33,16-17; 51,82 
76.16 
27,20; 69,44 
95,10 

55,27 
76,16 
54.19 
39,21-22 
60.20 
47,47 
85,16-17 
47,36-37 
30,92-94 
67 ,3 -4 
63,8 
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92 71 ,4 -5 
95 47,16-17 
124 21,6 
132 30,25 
133 28,4 
134 69,18-19 
151 17,4 
154 47,8 
160 95,10 
162 47,17-18 
171 95,25 
214 68,26 
223 95,14 
229 30,82 
246 76,12-13 
254 55,27 

Strömberg 
41 38,15 
64 26,15-16 
71 3 5 , 2 - 3 
76 51,28-29 
82 37,6 

Pausanias 

5,1,9-10 38 ,9-10 

Pherecydes 

FGrHist 3,113 a - b 64,35-36 

Philodemus 

de vit. 17 (p. 30,7 Jensen) 86,5 

Philostratus 
her. 45,4 (p. 58,20 de Lannoy) 5 4 , 2 - 3 
imag. 1,6 (II p. 304,9-12 Kayser) 64 ,31-32 
vit. soph. 2,16 (II p. 100,19 Kayser) 64 ,31-32 Philostratus Junior imag. 17,1 (p. 40,24 Schenk - Reisch) 85,44 

Photius 
Bibl. 59,18a8-10 81,30-31 

279,535b26-31 86,5 
ep. 234,46 (II p. 151 Laourdas - Westerink) 58,3 

271 ,2 -3 (II p. 220 Laourdas - Westerink) 82,4 
horn. 17 (p. 168,3 Laourdas) 58,3 

Pindarus 
Nem. 3,8 83 ,2-3 ; 102,13 
Ol. 1 ,25-27 101,7-8 
Pyth. 8 , 8 - 9 6 8 , 7 - 8 
Schol. Ol. 1 ,25-27 (1,40c) 101,7-8 
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Plato 
Ale. 129 c 
apol. 18 c 
Charm. 160e 
conv. 217 b 

218a 
Crat. 418 b 
ep. 7,333 c 
Euthyphr. 12 b 
Gorg. 470 d 

481 b - c 
508 b 
517 a; 522 d 

Hipp. min. 372 c 
leg. 636 c 

694 b 
695 c 
747 a 
818c 
856 a 

Menex. 235 c 
Min. 3 2 0 d - e 
Phaed. 73 a 

83 d 
88 b 
90 c 
99 d 

Phaedr. 251 e - 2 5 2 a 
270 c 
276 d 

Phileb. 19 c 
43 d 

polit. 300 c 
Prot. 313 e 

316a 
316 c—d 
358 b 

resp. 331 a 
390 a 
4 8 8 d - e 
551a 

Soph. 222 b 
224 c - d 
263 b 

Tim. 75e 

Ploünus 
4,4,1 

Plutarchus 
Arist. 1,1 
Cato Min. 56 sq. 

30,70-71 
73 ,5-6 
27 .7-8 
85,26 
81,12; 96,2 
82.8-9 
6,6 

58,10-11 
85,26 
25 ,3-4 ; 38,12; 69,10-11 
74,6; 92,14-15 
77,8; 84,18; 108,7 
30,37 
25 .3-4 ; 38,12; 69,10-11 
98,2 
10,2 
30,58-59 
30,58-59 
25.17 
110,5/6-6 
73 ,5-6 
74,10 
51,77-79 
2 ,6 -7 
74,6; 92,14-15 
17,4; 25,21-22; 39,5-6 
5 ,4 -5 
74,6; 92,14-15 
91.10-11 
17,4; 25,25-26; 39 ,6-7 
12.18 
17.4-5; 25,21-22; 39 ,5-6 
92,18-19 
9,8 
96,24 
12,18 
94 ,3 -4 
30,33 
35 ,2 -3 
85,55-56 
74,15-16 
61,2 
82.11-12 
99,2; 115,10-11 

21,7-8; 85,17; 99 ,3-4 

73,18-19 
96,29 
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Coriol. 19 30,17-18 
mor. 65 d 68,18 

71 f; 88 d 43,50-51 
118e 8 ,12-13 
334 b 51,94 
462c 41 ,4 -5 
463 d 8 ,12-13 
474 d 8 ,12-13 
481a 43,50-51 
489 d 41 ,4 -5 
787 f 89 ,6 -7 

Pollux 
1,165 89 ,6 -7 
2,179 89 ,6 -7 
8,54 19 ,3 -4 

Polybius 
1,21,4 120,2 
16,14,6 69,3 
18,10,3 101,4 
32,8,1 9 8 , 2 - 3 

Porphyrius 
vita Plot. 22 27,17 
vitaPyth. 33 51,28-29 

Romanus Melodus 
31,17,1 (p. 247 Maas-Trypanis) 5 6 , 3 - 4 

Simonides 
fr. 43 (PMG 548) Page 64,35-36 

Socrates scholasticus 
hist. eccl. 3,16 (p. 212,19-20 Hansen) 66,3; 102,12 

Sophocles 
Ant. 88 65 ,5 -7 

602 (mss.) 87,14; 92,14; 93,11 
603 38,6; 61,5; 116,2 
724 25,6 

Oed. Col. 808 3 3 , 2 - 3 
Oed. Rex 3 77,10-11 

1071 95,7 
Trach. 
1102 89,7 
1143 95,7 

Stephanus Byzantius 
s.v. Μίλητος 51,94 

Stobaeus 
2,31,118 26 ,29-30 
3,1,172 114,8 
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3,10,7 51,13 
4,7,64 95,12 
4,10,12 100,24 
4.17.9 17,4-5; 25,25-26; 39 ,6 -7 
4,27,15 41 ,4 -5 

Strabo 

12.3.10 38,15 

Suda 

α 1313 19 ,3 -4 
α 3903 73,18-19 
ε 3539 41 ,5 -6 
ι 471 44 ,21-22 
κ 240 46 ,25-26 
κ 2062 86,5 
μ 650 11,4 
π 1695 92 ,22-23 
σ 577 96,29 
σ 829 73,18-19 
τ 620 51,94 

Synesius Cyrenensis 
ep. 100 (p. 169,1-2 Garzya) 51 ,28-29 

123 (p. 211,7 Garzya) 90,2 

Themistius 

Or. 3,45 a 77,13 

Theocritus 1,110 109,4 

Theodoretus Cyrrhensis 
interpr. Ier. 51,54-55 (PG 81.756D) 44 ,21-22 

Hebr. 17 (PG 82,776 A) 68 ,27-28 
hist. rel. 8,12 (I p. 398,12 Canivet-Leroy-Molinghen) 44 ,21-22 

Theodorus Studita 
ep. 23 ,4 -6 (I p. 72 Fatouros) 49,15-16 

439,22 (II p. 617 Fatouros) 51,75-76 
or. 13,7 (PG 99, 892 C) 49,15 - 1 6 

Theognis 
910 81,12 

Theophanes Continuatus 
3,19 (p. 110,12-14 Bekker) 100,7-8 
5,24 (p. 249,9 Bekker) 55 ,31-32 

Theophylactus Simocatta 
hist. 5,2,6 (p. 191,20 de Boor) 112,5 

6,5,2 (p. 227,29-228,1 de Boor) 44 ,21-22 
6,10,18 (p. 242 ,1-2 de Boor) 44 ,21-22 
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ep. 8 ,6-8 (p. 5 Zanetto) 47,19-21 
64,9-10 (p. 36 Zanetto) 38,9-10 

Thucydides 
1,119.125 121,6 
1,138 65,7 
2,92 89,7 
3,83 70,9 
6,80 75,3 
6,89 33,16 
6,98 89,7 

Xenophon 
Ages. 1,38 74,25 
hist. Graec. 4,4,9-4,5,3 96,29/30 

5,1,10-13 96,29/30 
5,4,7 86,5 

inst. Cyri 1,6,29 26,29 
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INDEX EORUM 
AD QUOS SCRIPTAE SUNT ANONYMI PROFESSORIS EPISTULAE 

'Αλέξανδρος: 
μητροπολίτη; Νίκαια; 69 

' Α ν α σ τ ά σ ι ο ; : 
μητροπολίτη; Ήρακλεία; και οικονόμο; 
1 

'Αρσένιο; : 
επίσκοπο; 15; 20 

αρχιεπίσκοπο;: 
Σέλγη; 59 

Βάρδα; : 
άντιγραφεύ; 102 

Βασίλε ιο ; : 
1. μητροπολίτη; Νεοκαισαρεία; 73 
2. σπαθάριο;, κουβικουλάριο; 6 

Γρηγόρ ιο ; : 
1. 32 
2. μαθητή; άποστατήσα; 56 
3. μητροπολίτη; Άγκυρα; 91 

Δ α μ ι α ν ό ; : 
σπαθαροκανδιδδτο; 46 

επίσκοπο;: 
57 

έπιστατοΰντε; τη ; σχολή;: 
80 

Έ π ι φ ά ν ι ο ; : 
διάκονο; 43; 103 

Ευθύμιο; : 
1. επίσκοπο; 106; 107 
2. πρωτοασηκρήτι; 108 

Ευστάθ ιο ; : 
πρωτοσπαθάριο; 48; 76; 77 

Έ φ ρ α ί μ : 
μοναχό; 12; 62; 64; 72 

ηγούμενο;: 
Μονοβατών 60 

Θεοδόσιο ; : 
μοναχός 45; 122 

Θ ε ό δ ο τ ο ; : 
κουβικουλάριο; 5 

Θ ε ό δ ω ρ ο ; : 
1. κουβουκλείσιο; και βασιλικό; κληρικό; 
74; 81; 82; 89; 90; 119 
2. κουβουκλείσιο; και χαρτουλάριο; 114 
3. μυστικό; 71; 94; 112; 118 
3. πρωτονοτάριο; 65; 79; 116 
5. πρωτοσπαθάριο; 4; 113 
6. πρωτοσπαθάριο; και κριτή; 121 
7. πρωτοσπαθάριο; ό μυστικό; 26; 27; 
83; 84 
8. βασιλικό; πρωτοσπαθάριο; 13; 14 

θ ε ό κ τ ι σ τ ο ; : 
λογοθέτη; και πατρίκιο; 95 

Θεόφιλο; : 
άσηκρήτι; 41; 120 

θ ω μ δ ; : 
άδελφό; 'Ιωάννου 70; 92; ν. Ιωάννη; 2 

'Ιωάννη;: 
1. 16; 49 
2. άδελφό; θωμδ 70; 92; ν. θωμδ; 
3. άσηκρήτι; 111 
4. βασιλικό; κληρικό; έν εξορία ών 34; 35; 
ν. Πέτρο; 2 
5. μαθητή; 87 
6. πιγκέρνη; του πατριάρχου 61 
7. πρωτοβεστιάριο; τοϋ πατριάρχου 66 
8. σπαθαροκανδιδδτο; 52 
9. χαρτουλάριο; και κουβουκλείσιο; 3 

Ί ω α ν ν ί κ ι ο ; : 
μαθητή; επιστατών 96 

Καλλικλή; : 
18 

κανστρίσιο;: 
17; 30; 44; 55 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ; : 
βεστήτωρ μαθητή; 37; 58 

Λέων: 
1. 33 
2. μητροπολίτη; Σάρδεων 85 
3. σακελλάριο; 24; 25 
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158 Index eorum ad quos scriptae sunt anonymi professoris epistulae 

Μ α ν ο υ ή λ : 
κουβουκλείσιος και χαρτουλάριος 2 

Μ ι χ α ή λ : 
1. μαΐστωρ 36; 51 
2. πρωτοσπαθάριος και μέγας κουράτωρ 
10 

Ν ι κ ή τ α ς : 
μοναχός 100 

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς : 
1. κουβουκλείσιος και βασιλικός κληρικός 
110 
2. μητροπολίτης Φίλιπποι/πόλεως 63 

Ν ι κ ό λ α ο ς : 
κουβουκλείσιος καϊ σκευοφύλαξ της Νέας 
50 

' Ο ρ έ σ τ η ς : 
χαρτοφύλαξ 21 

Π α ρ θ έ ν ι ο ς : 
άσηκρήτις 86 

•πατριάρχης: 
31; 47; 53; 54; 88 

Π α ϋ λ ο ς : 
1. διάκονος και χαρτουλάριος 78 
2. μαθητής εξω διατριβών 104; 105 

Π έ τ ρ ο ς : 
1. άσηκρήτις κα'ι μαΐστωρ 19; 23; 67; 97 
2. βασιλικός κληρικός έν εξορία ών 34; 35; 
ν. 'Ιωάννης 4 
3. νοτάριος του μυστικοϋ 28 

πρωτοασηκρήτις: 
40 

Σ ά β α ς : 
μαθητής τοις οΐκείοις έγχρονίζων 109 

Σ ο φ ί α : 
(αγ ία) δέσποινα 8; 98; 99 

Σ τ έ φ α ν ο ς : 
1. άσηκρήτις 101 
2. μαθητής 117 
3. πρωτοσπαθάριος και μαθητής 9; 11 

Σ υ μ ε ώ ν : 
άσηκρήτις 115 

Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς : 
μαΐστωρ 68 

Φ ι λ η τ ό ς : 
διάκονος και κουβουκλείσιος 7 

Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς : 
βασιλικός κληρικός κα'ι χαρτουλάριος τής 
Νέας 'Εκκλησίας 38; 39; 93 
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NUMERORUM EPISTULARUM TABULAE 

1. PRIORES EDITIONES CUM NOSTRA COMPARATAE 

B r - L Μ Br L B r - L Μ 

1 43 (42) 43 
2 2 44 (43) 44 
3 3 45 (44) 45 
4 4 46 (45) 46 
5 5 47 (46) 47 
6 6 48 (47) 48 
7 7 49 (48) 49 

8 50 (49) 50 
9 9 51 (50) 51 

10 10 52 (51) 52 
11 11 53 52 53 
12 12 54 53 54 
13 13 55 (54) 55 
14 (13) 14 56 (55) 56 
15 (14) 15 57 (56) 57 
16 (15) 16 58 (57) 58 
17 (16) 17 59 (58) 59 
18 (17) 18 60 (59) 60 
19 (18) 19 61 (60) 61 
20 (19) 20 62 (61) 62 
21 (20) 21 63 62 63 
22 (21) 22 64 (63) 64 
23 (22) 23 65 (64) 65 
24 (23) 24 66 (65) 66 
25 (24) 25 67 (66) 67 

26 68 (67) 68 
27 69 68 69 

28 (27) 28 70 (69) 70 
29 (28) 29 71 71 
30 (29) 30 72 (71) 72 

31 73 73 
32 (31) 32 74 74 
33 (32) 33 75 75 
34 (33) 34 76 76 
35 (34) 35 77 77 
36 (35) 36 78 78 
37 (36) 37 79 (77) 79 
38 (37) 38 80 (78) 80 
39 (38) 39 81 (79) 81 
40 (39) 40 82 (80) 82 
41 (40) 41 83 83 
42 (41) 42 84 84 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 18:35



16C 

Br 

88 

91 

94 

98 
99 

Μ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Numerorum epistularum tabulae 

B r - L Μ Br L B r - L Μ 

85 (83) 85 104 (102) 104 
86 105 (103) 105 

87 (85) 87 106 (104) 106 
88 107 (105) 107 

89 (87) 89 108 (106) 108 
90 (88) 90 109 (107) 109 

91 110 (108) 110 
92 (90) 92 111 (109) 111 
93 (91) 93 112 112 

94 113 (121) 113 
95 (93) 95 114 (122) 114 
96 (94) 96 115 (123) 115 
97 (95) = 23 (22) 97 = 23 116 (124) 116 

98 117 (125) 117 
99 118 118 

100 (98) 100 119 (127) 119 
101 (99) 101 120 (128) 120 
102 (100) 102 121 (129) 121 
103 (101) 103 122 (130) 122 

2. EDITIO NOSTRA CUM PRIORIBUS EDITIONIBUS COMPARATA 

B r - L Μ Br L B r - L 

27 27 
2 28 28 (27) 
3 29 29 (28) 
4 30 30 (29) 
5 31 31 30 
6 32 32 (31) 
7 33 33 (32) 

34 34 (33) 
9 35 35 (34) 

10 36 36 (35) 
11 37 37 (36) 
12 38 38 (37) 
13 39 39 (38) 
14 (13) 40 40 (39) 
15 (14) 41 41 (40) 
16 (15) 42 42 (41) 
17 (16) 43 43 (42) 
18 (17) 44 44 (43) 
19 (18) 45 45 (44) 
20 (19) 46 46 (45) 
21 (20) 47 47 (46) 
22 (21) 48 48 (47) 
23 (22) 49 49 (48) 
24 (23) 50 50 (49) 
25 (24) 51 51 (50) 

52 52 (51) 
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Numerorum epistularum tabulae 161 

Μ Br L B r - L Μ Br L B r - L 

53 53 52 88 88 
54 54 53 89 89 (87) 
55 55 (54) 90 90 (88) 
56 56 (55) 91 91 
57 57 (56) 92 92 (90) 
58 58 (57) 93 93 (91) 
59 59 (58) 94 94 
60 60 (59) 95 95 (93) 
61 61 (60) 96 96 (94) 
62 62 (61) 97 = 23 97 (95) 
63 63 62 98 98 96 
64 64 (63) 99 99 97 
65 65 (64) 100 100 (98) 
66 66 (65) 101 101 (99) 
67 67 (66) 102 102 (100) 
68 68 (67) 103 103 (101) 
69 69 68 104 104 (102) 
70 70 (69) 105 105 (103) 
71 71 106 106 (104) 
72 72 (71) 107 107 (105) 
73 73 108 108 (106) 
74 74 109 109 (107) 
75 75 110 110 (108) 
76 76 111 111 (109) 
77 77 112 112 
78 78 113 113 (121) 
79 79 (77) 114 114 (122) 
80 80 (78) 115 115 (123) 
81 81 (79) 116 116 (124) 
82 82 (80) 117 117 (125) 
83 83 118 118 
84 84 119 119 (127) 
85 85 (83) 120 120 (128) 
86 84 121 121 (129) 
87 87 (85) 122 122 (130) 
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I N I T I A E P I S T U L A R U M 

Άεΐ φέρει τι Λιβύη κακόν 19 
Άναπλάσσεταί σου μεν ή φιλόθεο; ψυχή 95 
'Απέχω ττρό καιροϋ τού; οφειλομένου; μισθού; 57 
Αύραι; τό συμβάν δεδόσθαι βουλόμενοι 17 
'Αφορμή; προκειμένη; ούδεμιδ; 18 

Βραδύ; έγώ ττρό; τό κατακούειν 43 

Γράφειυ βούλομαι μέν 34 

Δέδωκα; ήμΐν, θεοφιλέστατε, έν τή γινομένη 110 
Δέον ήν κα'ι τό τοϋ έργου βαρύ 88 
Δυσαπάλλακτο; ή κακία 50 
Δυσί τοϋ νοϋ περιαγόμενοι λογισμοί; 69 

"Εγραψα τον χρηστόν εϊδώ; Στέφανον 11 
"Εδει, καλέ Κωνσταντίνε, τήν ήμετέραν 58 
Ει βία; τινό; ούκ ούση; 70 
Ει μή τ ω μή όρατώ περιπλανώμαι τόν νοϋν 41 
Εϊ μικρόν μοί τι ιταρρησία; έδίδου 98 
ET μοι γράμματα υμέτερα έττέμφθη δηλοϋν 72 
Ei σαυτώ μηδέν σύνοιδα; 56 
Εϊ ταΐ; σαι; έναπεδόθη τό βιβλίον 90 
Εΐ τ ι ; ωφέλεια τοΐ; εξ προσεγένετο τή εκκλησία μησίν 1 
Εΐ των παλαιών εκείνων ηθών 71 
"Εκαμον, λογιώτατε, λόγου; υπέχων ττολλοΐ; 46 
Εκείνοι γράφειν εΐ; κάλλο; ικανοί 53 
'Εκείνου; αίτιδσθαί τι; έθέλει 60 
Έλύιτησεν ή μας άλλ' οϋκ εύφρανε τό γράμμα 45 
Έμπορικήν και ού σοφιστικήν μετιέναι τέχνην 61 
"Εν άντί πάντων τούτο γράψαι 62 
Έναπετέθη ταΐ; ήμετέραι; χερσϊ τό γράμμα 106 
Έξηρτήσθαι δοκώ έν σοί 119 
Έπεί μή ö πραγμάτων σε δχλο; 21 
Έπεί τό είδο; ΰμΐν πολυπραγμονεΐται 92 
Έπέσταλταί σοι τό γράμμα 28 
"Ετερά τινα ό ημέτερο; έντυπώσαι τή γραφή 8 
Εύφρανεν ήμδ; ούχ ή δόσι; μόνον δαψιλή; ουσα 114 
"Εφθασεν ήμών τήν όλιγωρίαν 59 
Έχει τι διδόναι και τή φιλία τό δίκαιον 121 
"Εχω τι τοιούτον όρδν περί έμαυτόν 85 
"Εω; μέν ή τών Παφλαγόνων μέχρι λόγων έπιθυμία 49 

Ήγημαι τό σταλέν μέγα 107 
Ή γραφή άλλων έζήτει λόγων άρχήν 9 
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164 Initia epistularum 

Ή κατάνευσις έχέτω καϊ τήν κατάπραξιν 2 
Ή μικροψυχίας καθυποβάλλεις 116 
"Ην μεν καταδεές τοσούτω γράφειν τοσούτον 108 
Ή παιδεία τήν πρός ύμας ήμΐν παρρησίαν χαρίζεται 3 
Ή ρου τίνος δεόμεθα 76 
Ήτιώμην τόν χρόνον 115 
Ή τοϋ σοΟ άνάπτυξις γράμματος 20 
Ή ύγιαίνων ολιγωρία; 14 

Θαυμάζειν έπήει μοι κατά διάνοιαν 84 
Θορυβεί μέν και καθ' αύτό ήρεμεΐν ου ποιεί 93 

"Ισως οΰκ εύλογα δόξω λέγειν 55 

Και άλλως φύσεως τοιαύτης λαχών 91 
Και διότι σός (φίλων γάρ ό χρηστός ει) 78 
Καϊ πολλών ήμΐν εδει δραχμών προκριθήναι 63 
Και πώς οΰκ εμελλον καταστήσειν 82 
Και ράκους επίβλημα 101 
Καϊ της τών μειζόνων χωρίς 26 
Και τί άν άλλο δεινός έξεργάσεται ρήτωρ 39 
Καϊ τό της βίβλου ταύτης απορρέον 99 
Και χρυσόν πυρ 16 
Και ώς λόγους τιμώντι 118 
Καν μή χρόνος ήμδς έβεβαίωσεν 22 
Καν τό θεδσθαί σε τοις σωματικοΤς 42 
Καταπείθει τό συγγενές 27 
Κυβερνήτης εκείνος θαυμάζεται 35 

Μεγάλην δοκιμάζων είναι τήν της καρδίας σου πρόθεσιν 5 
Μέχρι μέν έλπίς υπήρχε προσλήψεως 47 
Μικροϋ κα'ι μισανθρωπίας ήλων έγκλήματι 23 

Νϋν μάλλον ή πρότερον 111 

Ξένον οϋδέν τό διαφημισθέν 73 

Οίαις οΰκ οίδα πεποιθώς έλπίσιν 79 
Οίδα ότι πολλοί, έξ ών και αυτός επαθον 103 
ΟΙς άπεστάλη, τά υμέτερα δέδοται γράμματα 122 
ΟΤς μέν έρήμους της σης αναστροφής 12 
Ό καιρός ανάγκης, ταχυτήτος τό πράγμα δεόμενον 83 
Ό λογισμός μέν έπεϊ μηδαμοϋ εύρισκε 13 
Ό παρ' ήμών επιτραπείς παΤς 86 
Ό π ω ς διάκειται τις προσβαλών 100 
Ότ ι μέν έπανηρήσθαι τόν εις σέ πόθον 94 
Ού δροσώδης ήμΐν έστιν ώς τοις στρουθοΐς επισιτισμός 54 
Ούκ είχε τι των σπουδής άξιων 25 
Οΰκ έλέου προβολή 40 
Ούκ επιτείνω μέν τήν παράκλησιν 89 
Ούκ οίδα τίσι χρησάμενος ρήμασι 33 
Ού πικρός εγώ διαιτητής 80 
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Initia epistularum 

Ούτε τφός τττήσιν αετός διδαχή? 29 
Ούτε την της αποστάσεως μεταμέλεια« 87 
Ούτε τό τ η προτεραία ούτε τό τ ή νϋυ ήμέρςι 75 
Ούχ ότι της σχολής έξείργη 6 

Πείθειν ό των πολλών βιάζεται λόγος 44 
Πέντε όλοι ς ετεσι 30 
Πλείω γράφειν ούκ Εχοντες 15 
Πριν ή σου γνώναι την άφιξιν 52 
ΤΤρός γράμμασιν έντεθραμμένον ήν ή επιστολή 10 
Πρόχειροι μέν α! κατανεύσεις 113 

Σκιά ήμΐν ίσα καπνοϋ τά υμέτερα 37 
Συμβάλλειν οϋκ ειχον τον γέλωτα 67 
Συνήθεις ήμεΐς· ότι δέ οϋ των επιφανών 65 

Τά λυποΰντά με δύο ήν 109 
Τά περί σου ταΐς άκοαΐς έμβαλλόμενα 104 
Τί καταρρητορεύειν ήμών έφρυάξω 117 
Τί μή παρά τίνος διωκόμενος 68 
Τί μή τό φρόνημα ταπεινόν φαινόμενος εχειν 32 
Τό βλέπειν σε μέν τά άφαιροϋντα πολλά 112 
Τό διά μακροϋ γράφειν ήμΐν κεκώλυται 105 
Τό δουλικόν δώρον μικρόν 31 
Τό θαρρεΐν, μήτε συνήθης ών 66 
Τοις ήμετέροις πλήττε ιν σε λόγοις 96 
Τοις χρυσοΐς σου γράμμασιν έντυχόντες 64 
Τό κατεπείγον παρακαλεϊν 7 
Τότε κρίνονται αϊ μέχρι λόγων υποσχέσεις 4 
Τό της τύχης ταπεινόν 81 
Τύχην ο! άληθεΐς ήμας ούκ έώσιν 74 

Υπέρ τήν ήμετέραν εστί τοϋτο άσθένειαν 48 
Ύπεστειλάμην άν τήν γραφήν 51 
Ύπήρξέ τις διαμάχη τοΰ νοϋ 102 

Φροντίς ήμΐν ουδεμία περί τοΰ δεινός 36 

Χάριν ιδού δευτέραν 77 
Χρεία κατήπειξεν αναγκαία τό βιβλίον ζητεΐν 120 

Ώνίους, ώς εοικε, μάζης 24 
Ώς τί τοϋτό σοι τό ρήμα 38 
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Tafel 1 

β/ον β/μϊρΜ ·. 4 °f ο un τι V . ^ 

* - ' j * '' ' , 

ώ » > ι λ· ff^i ν ο ι υ - . « / / β i J u u r « * . · ο..- . <,',"„ „ 

te^u ?<• α / ϊ ' ί Κ Λ Α ^ ' ^ ί ' • μ f - μ Λ α 

Τ / Ρ ' " . ' ^ ^ « JfJteu «ύ ÖLoJL·, 

Η ρ ϊ κ iOS · ü " i f f ο Λ*** 7 r « Y . ^ 

ö> ^0KΓ' T i v r » ! ^Ol'trL·^^ 
- ' ' · « ' I / 

6 v \ e u α μ Txxjrft-tp κ μοντ U 7 « , α^ ρ μαστού. 

S w c 

-^icp ·*> ·7H ί « Γ 7 a-OLy ΤΓΟε TmtrrH 5an.triu-arji-,~y 

*r*>> n i T f t : - h t - h o u T v v-ou ^ f y / y 

Ujkj> y. It λ*, τ - f i f j f er <r<r/{ ο j j w ysrr' Ttvnv 

-τζίρος* TttpHpA** -m/ utu ? t u n * f h 

μ <*μ, H r/ur/fao TrhM e v \ * t o ^ ^ t i i \?ouHnn 

km t'tasrt ütj^ τ-nr/Tr^/j UJJUSW C^af 

" Η a> u-ty l - ^ H i ( t e u t f r o U p » * U m <v~try i f i A P 
\ * v 

* A f j j f ~ p , ot Yt msrOLTtoj 7 T n J i a A a , TV f 

1 411 λ* hmfr to! «λγ ae^ pt.TTH em 

j 
y 

British Library Add. 36749, f. 2 1 Γ (epp. 87, 1 2 - 2 0 ; 88, 1 - 6 ) 
(Originalgröße) 
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Tafel 2 

b 'he* η "Her yiρ* ν (*w λ «}Μμκ <rβ ro< 
Λ » * S • * t * 

ü.ι tyjttptiyrptcpftH tat γ/βι,ί-ρψ 

ht ψ !«*·«* ae(U/n -j^g ί dtJM irf t ο V» ν ' « ? « 

< s nt μ ο ν "an i/ "rif/ i f o h fcf/ nsrri μμ 

-γcurhoi dnic~A lr'J"JU 6 τ* 77 m4' Ή 
' f ' * * ?> ' '. y 

MÖ< ' « « A o jyf <^cr ο i/ i ^ μ ^ γ η τ τ α γ ο ν ' 
*
 1 * * ' 

f ι ΐ ν ΐ ' T f A V e Λ / . f / ' ί V 7-« F W + L f M OU* 

trif, J ^ ^ t i r f a u y/J t S 
< ' ' 

TU m-9* · : a ι / r f « Α " ""·»««'*' 

ut\kf/ tu TTT top» f ap. 7 » / ^ ^ <j * r r f m 
κ * / _ 

? t « *r*fn>t ourru/i mtrou tu μ UaJr*srr$ ouy » t -
* * \ * " , ' ~ * * 
^ « j » ^ yaKHH d f t ( T U » f y i Η « Λ α > -
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